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Σύνοψη 
I Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) επικεντρώνονται στη
χρηματοδότηση μικρών και καινοτόμων επιχειρήσεων, στο αρχικό στάδιο της 
ανάπτυξής τους, οι οποίες κρίνεται ότι διαθέτουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. 
Θεωρούνται συχνά καταλύτης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
οικονομική ανάπτυξη. Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
χορηγεί κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
για να τους δώσει ώθηση στο ξεκίνημά τους. Ακόμη, προωθεί την ανάπτυξη ενός 
βιώσιμου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.  

II Αποφασίσαμε να εξετάσουμε τις αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών,
λόγω της αυξανόμενης δραστηριότητας της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, ο οποίος 
δεν είχε μέχρι στιγμής αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου. Ελέγξαμε τον τρόπο με τον 
οποίο η Επιτροπή υλοποιεί τις παρεμβάσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 
υπό κεντρική διαχείριση. Αξιολογήσαμε κατά πόσον ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων 
αυτών βασίστηκε σε εκτιμήσεις αντικτύπου και αξιολογήσεις, και αν οι παρεμβάσεις 
υλοποιήθηκαν σωστά. Ακόμη, εξετάσαμε αν υπήρχε ολοκληρωμένη επενδυτική 
στρατηγική.  

III Ο έλεγχος κάλυψε τις έξι υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις που έχουν
θεσπιστεί από το 1998, καθώς και τις προτάσεις για το διάδοχο μέσο στο πλαίσιο του 
επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2021-2027). Εξετάσαμε τα σχετικά 
έγγραφα και πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), με ενδιαφερομένους από τον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα και με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επιπλέον, 
διενεργήσαμε έρευνες σε επίπεδο διαχειριστών εταιρειών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών.  

IV Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή αύξησε τη στήριξή της προς την αγορά κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών χωρίς να προβεί σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 
αναγκών της αγοράς, η οποία να καλύπτει όλα τα μέσα, και της ικανότητας 
απορρόφησης. Ακόμη, δεν εντοπίσαμε επαρκή στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της 
στήριξης που παρέχει.  

V Η επενδυτική στρατηγική της Επιτροπής δεν ήταν ολοκληρωμένη και οι λιγότερο
ανεπτυγμένες αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή οι λιγότερο 
ανεπτυγμένοι τομείς δραστηριότητας ωφελήθηκαν ελάχιστα από τις υπό κεντρική 
διαχείριση παρεμβάσεις της ΕΕ.  
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VI Η Επιτροπή και οι λοιποί επενδυτές (του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα)
συμμετέχουν επί ίσοις όροις στις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, 
συμμετέχοντας εξίσου στα κέρδη και τις ζημίες (σύμφωνα με την αρχή pari-passu). Η 
χαμηλή απόδοση των επενδύσεων είναι μία από τις αιτίες του περιορισμένου 
ενδιαφέροντος των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα για τα κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών της ΕΕ. Παρότι η Επιτροπή ήδη παρέχει τη δυνατότητα επενδύσεων που 
δεν βασίζονται στην αρχή pari-passu, εφόσον πρόκειται για κοινωνικές επενδύσεις, 
δεν έχει αναλύσει ακόμη τη δυνατότητα εκχώρησης της απόδοσης των επενδύσεων 
της ΕΕ στους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα. 

VII Το ΕΤαΕ διαχειρίζεται κεφάλαια για λογαριασμό κυρίως της Επιτροπής, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εθνικών φορέων και έχει καταστεί σημαντικός 
παράγοντας στην ενωσιακή αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Ωστόσο, 
οι διαδικασίες του χρήζουν εξορθολογισμού, καθώς για την έγκριση μιας αίτησης 
χρηματοδότησης μπορεί να απαιτηθεί διάστημα άνω των 12 μηνών. Η πολιτική του 
ΕΤαΕ για την κατανομή συμφωνιών χρήζει βελτίωσης και επικαιροποίησης. 
Διαπιστώσαμε ότι το ΕΤαΕ αντιμετώπισε δυσκολίες στην περαίωση των εντολών που 
έχουν λήξει. 

VIII Τέλος, η Επιτροπή δεν συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές
δαπάνες που επωμίζεται το ΕΤαΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποστηριζόμενων 
από την ΕΕ μέσων. Διαπιστώσαμε ότι τα τέλη εκκίνησης που καταβάλλονται από την 
Επιτροπή στο ΕΤαΕ για τη δρομολόγηση νέων μέσων αυξήθηκαν με την πάροδο του 
χρόνου και ότι δεν εξοικονομήθηκαν πόροι λόγω των συνεργιών ή της τεχνογνωσίας 
που έχει ενδεχομένως αναπτύξει το ΕΤαΕ τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Διαπιστώσαμε 
επίσης ότι οι αμοιβές δεν είχαν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λειτουργούν ως 
κίνητρο για την επιδίωξη των συνολικών στόχων των εταιρειών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών. 

IX Διατυπώνουμε σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή για την ενίσχυση της
προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων της ΕΕ στην αγορά κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών. Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής: 

i) να διενεργήσει τις αναγκαίες αναλύσεις προκειμένου να βελτιωθεί η
αξιολόγηση των παρεμβάσεων της ΕΕ·

ii) να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη επενδυτική στρατηγική· και

iii) να συνεργαστεί με το ΕΤαΕ για τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο
το τελευταίο διαχειρίζεται τις παρεμβάσεις της ΕΕ.



6 

Εισαγωγή 
01 Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών μπορούν να λειτουργήσουν ως
καταλύτης για την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική 
ανάπτυξη. Τα οικονομικά οφέλη μιας δυναμικής αγοράς κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών μπορεί να είναι άμεσα για την ΕΕ. Η σύνδεση μεταξύ καινοτομίας, 
επιχειρηματικότητας, κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και οικονομικής 
ανάπτυξης έχει αναγνωριστεί από εμπειρογνώμονες και ενδιαφερομένους στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής. 

Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών: ένα είδος ιδιωτικού 
μετοχικού κεφαλαίου (private equity)  

02 Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών αποτελούν ένα είδος ιδιωτικού
μετοχικού κεφαλαίου, που επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση μικρών, καινοτόμων, 
αναδυόμενων ή νεοφυών επιχειρήσεων, στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξής τους, οι 
οποίες θεωρείται ότι διαθέτουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις αυτές 
συχνά ξεκινούν απλώς με μια ιδέα και ένα μη δοκιμασμένο επιχειρηματικό μοντέλο, 
με αποτέλεσμα η επένδυση σε αυτές να ενέχει αυξημένο κίνδυνο. Ωστόσο, εάν η ιδέα 
και το επιχειρηματικό μοντέλο αποδειχθούν επιτυχημένα, οι εταιρείες αυτές μπορεί 
τελικά να αποφέρουν υψηλές αποδόσεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι μακροπρόθεσμες 
αποδόσεις των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και του ιδιωτικού μετοχικού 
κεφαλαίου μπορεί να είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες των παραδοσιακών 
επενδύσεων.  

03 Οι καινοτόμες αναδυόμενες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις χρειάζονται
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας ή της καινοτομίας τους. 
Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν χαμηλά αρχικά έσοδα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να 
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση από τις 
τράπεζες, επειδή τους είναι ενδεχομένως δύσκολο να παράσχουν τα απαιτούμενα 
επίπεδα εγγυήσεων. Οι επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 
καλύπτουν αυτό το χρηματοδοτικό κενό, διότι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν 
μεγαλύτερους κινδύνους σε σχέση με τις τράπεζες, είτε λόγω των ευκαιριών για 
αποδόσεις είτε για στρατηγικούς λόγους. 
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04 Οι νέες επιχειρήσεις διέρχονται από διάφορα στάδια ανάπτυξης, όπως
παρουσιάζεται στο γράφημα 1. 

— Προλειτουργικό στάδιο: το κεφάλαιο αρχικής ώθησης χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση προκαταρκτικών δραστηριοτήτων, όπως η έρευνα αγοράς και 
προϊόντος ή η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου. Προέρχεται, ως επί το 
πλείστον, από τον ή από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, από επιχειρηματικούς 
αγγέλους ή/και από μέλη του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος. 

— Πρώιμο και μεταγενέστερο στάδιο εκκίνησης: απαιτούνται πρόσθετα κεφάλαια 
για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι 
επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών παρεμβαίνουν κυρίως σε 
αυτό το στάδιο. Στο τέλος αυτής της φάσης, οι επιτυχημένες εταιρείες 
καθίστανται σταδιακά κερδοφόρες. 

— Στάδιο μεγέθυνσης και επέκτασης: τα έσοδα και τα κέρδη των επιτυχημένων 
εταιρειών αυξάνονται. Σε αυτό το στάδιο, οι επενδυτές κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών αρχίζουν να επιδιώκουν την πώληση της 
συμμετοχής τους («έξοδος») ώστε να εισπράξουν την απόδοση της επένδυσής 
τους. 

Γράφημα 1 – Στάδια ανάπτυξης και εξέλιξη των εσόδων και των κερδών 

Πηγή: ΕΕΣ. 

05 Οι επενδύσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών πραγματοποιούνται
κατά κανόνα μέσω εταιρείας στην οποία συγκεντρώνονται κεφάλαια από πολλούς 
επενδυτές (ετερόρρυθμοι εταίροι, limited partners) και η οποία διοικείται από έναν 
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διαχειριστή (ομόρρυθμος εταίρος, general partner). Οι εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών στηρίζονται στην αρχή της διαφοροποίησης: το άνοιγμά 
τους είναι ευρύ χάρη σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο (κατά κανόνα από 10 
έως 20 επενδυτικές συμφωνίες), κάτι που βοηθά στην καλύτερη διαχείριση των 
κινδύνων (βλέπε πλαίσιο 1 για τα κύρια χαρακτηριστικά των επενδύσεων κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ευρώπη). Στο παράρτημα Ι παρουσιάζεται η 
συνήθης δομή μιας εταιρείας κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. 

06 Μπορούν επίσης να προσφέρουν τεχνογνωσία, την οποία συχνά επιζητούν οι
επιχειρηματίες που επιδιώκουν την ανάπτυξη της εταιρείας τους. Η πολύτιμη αυτή 
υπηρεσία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: από τη βελτίωση μιας στρατηγικής και 
τη μετατροπή της καινοτομίας σε εμπορεύσιμο αγαθό, έως την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών και την εισαγωγή της επιχείρησης στην παγκόσμια αγορά. 
Μια βελτιωμένη στρατηγική και η έγκαιρη προβολή στην παγκόσμια αγορά είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και των άλλων 
νεοφυών επιχειρήσεων.  

Πλαίσιο 1 

Κύρια χαρακτηριστικά των επενδύσεων κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών στην Ευρώπη 

— Μέση επένδυση ύψους 2 έως 3 εκατομμυρίων ευρώ 

— Μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική επένδυση (ορίζοντας δεκαετίας-
δεκαπενταετίας) 

— Μη ευχερώς ρευστοποιήσιμη επένδυση (δυσκολία στην έξοδο, καθώς δεν 
υπάρχει αγορά για μεταβίβαση) 

— Ενεργός συμμετοχή για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες νεοφυείς 
επιχειρήσεις 

— Προσδοκία υψηλής απόδοσης της επένδυσης, που συνδέεται με τον υψηλό 
κίνδυνο ή/και στρατηγικό συμφέρον 

— Καταβολή προμήθειας στον διαχειριστή επενδύσεων (20 % της επένδυσης) 

— Εξειδικευμένες δεξιότητες και ειδική ομάδα διαχείρισης 

07 Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών έχουν απόδοση από την
επένδυσή τους κατά την πώληση μιας εταιρείας (ή κατά την «έξοδο» από αυτήν). Η 
έξοδος πραγματοποιείται είτε μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς στο χρηματιστήριο 
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(initial public offering, IPO) είτε μέσω πώλησης της εταιρείας σε επενδυτή του κλάδου 
(πώληση με διαπραγμάτευση) ή σε άλλη εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών ή ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου. Όταν μια επιχείρηση του 
χαρτοφυλακίου δεν έχει εναπομένουσα αξία, η λογιστική αξία της διαγράφεται από 
τον ισολογισμό σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. 

Συμμετοχή της Επιτροπής στην αγορά κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών 

08 Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί το τρέχον θεματολόγιο της ΕΕ για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Δίνει έμφαση στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη ως μέσο αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς 
της, και υποστήριξης μιας βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς1. Δεδομένου 
ότι τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών λειτουργούν ως καταλύτης για την 
καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη, η ΕΕ 
χορηγεί κεφάλαια προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση κατά τα στάδια εκκίνησης και μεγέθυνσης. Ακόμη, 
προωθεί την ανάπτυξη ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών2. 

09 Οι παρεμβάσεις της ΕΕ κινητοποιούν πρόσθετα ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια
για χρηματοδοτική στήριξη, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι εν λόγω άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών χρηματοδοτούνται από διαφορετικά τμήματα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.  

— Οι υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται από διάφορους 
τομείς του προϋπολογισμού, όπως αυτοί των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και 
της έρευνας. Η Επιτροπή εμπλέκεται άμεσα στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
αυτών των μέσων και της επενδυτικής στρατηγικής τους, καθώς και στον 
προσδιορισμό του ύψους της συνεισφοράς της ΕΕ. 

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής - «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» [COM(2010) 2020 final της 3.3.2010). 

2 http://www.eif.org/what_we_do/equity/venture/index.htm. 

http://www.eif.org/what_we_do/equity/venture/index.htm
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— Οι παρεμβάσεις υπό επιμερισμένη διαχείριση3, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ). Κάθε παρέμβαση υλοποιείται στο 
πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος που τελεί υπό τη διαχείριση μιας 
διαχειριστικής αρχής κράτους μέλους, η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό 
του χρηματοδοτικού μέσου και τον προσδιορισμό του οικονομικού μεγέθους 
του. 

10 Πολλοί από τους διαρθρωτικούς παράγοντες που μπορούν είτε να τονώσουν είτε
να περιορίσουν την αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ευρώπη 
εξακολουθούν να εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Παραδείγματος χάριν, η εθνική φορολογική νομοθεσία μπορεί να θέσει εμπόδια στην 
ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών4, η εταιρική και η 
εργατική νομοθεσία ενδέχεται να δημιουργούν προσκόμματα στην πρόσληψη 
προσωπικού, και το ρυθμιστικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση των 
επενδυτών να αναλάβουν κινδύνους και να περιορίσει τη συγκέντρωση κεφαλαίων5. 

Η αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στην 
Ευρώπη 

11 Από το 2012 η συγκέντρωση κεφαλαίων από τις ευρωπαϊκές εταιρείες
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών αυξάνεται συνεχώς. Η συνολική 
συγκέντρωση κεφαλαίων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας το 2018, με 
11,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τρέχον επίπεδο υπερβαίνει το προ της κρίσης επίπεδο 
του 2007. Η Επιτροπή αναμένεται, από το 2014 έως το 2022, να έχει διαθέσει 
περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών. 

12 Όπως φαίνεται στο γράφημα 2, από το 2015 έως το 2017 οι δημόσιοι
οργανισμοί6 αύξησαν σημαντικά τη στήριξή τους προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες 

3 Η Επιτροπή ενεργεί σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. 

4 Ζητήματα διπλής φορολόγησης, διοικητικά εμπόδια φορολογικού χαρακτήρα, 
αβεβαιότητα όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση. 

5 https://www.investeurope.eu/policy/key‐topics/investor‐regulation/insurance/ 

https://www.investeurope.eu/policy/key‐topics/investor‐regulation/capital‐requirements‐
forbanks/  

6 Συμπεριλαμβανομένων του ΕΤαΕ και της ΕΤΕπ. 

https://www.investeurope.eu/policy/key%E2%80%90topics/investor%E2%80%90regulation/insurance/
https://www.investeurope.eu/policy/key%E2%80%90topics/investor%E2%80%90regulation/capital%E2%80%90requirements%E2%80%90forbanks/
https://www.investeurope.eu/policy/key%E2%80%90topics/investor%E2%80%90regulation/capital%E2%80%90requirements%E2%80%90forbanks/
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κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Η στήριξη μειώθηκε το 2018. Σε σχετικούς 
όρους, το 2010 και το 2011 σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά χρηματοδότησης 
από δημόσιους οργανισμούς. Το 2018 στους δημόσιους οργανισμούς αντιστοιχούσε 
το 14 % της συνολικής συγκέντρωσης κεφαλαίων, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο σε 
σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη, αλλά παρόλα αυτά υψηλότερο από το προ της 
κρίσης επίπεδο του 2007. 

Γράφημα 2 – Μερίδιο δημόσιων κεφαλαίων επί του συνολικού 
κεφαλαίου που συγκεντρώθηκε από ευρωπαϊκές εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών (σε δισεκατομμύρια ευρώ και ως 
ποσοστό).  

Πηγή:  Στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο ΕΕΣ από την Invest Europe. 

13 Το γράφημα 3 παρουσιάζει μια παρόμοια τάση όσον αφορά τις επενδύσεις σε
εταιρείες. Την τελευταία δεκαετία, οι επενδύσεις από ευρωπαϊκές εταιρείες 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών αυξήθηκαν, και κορυφώθηκαν το 2018 
με 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Επιπλέον, το τρέχον επίπεδο επενδύσεων 
υπερβαίνει το προ της κρίσης επίπεδο του 2007. 

14 Μετά την οικονομική κρίση, η αξία και ο αριθμός των εξόδων των ευρωπαϊκών
εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών παρουσιάζουν σχετική 
σταθερότητα. Το 2018, οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 
προέβησαν στην πώληση 1 193 νεοφυών επιχειρήσεων έναντι 
2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη τα προ κρίσης 
επίπεδα του 2007, όταν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 1 629 νεοφυών επιχειρήσεων 
έναντι 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βλέπε γράφημα 3. 
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Γράφημα 3 – Επενδύσεις και έξοδοι ευρωπαϊκών εταιρειών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών (σε δισεκατομμύρια ευρώ) 

Πηγή: Στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο ΕΕΣ από την Invest Europe. 

15 Την εικοσαετία κατά την οποία η Επιτροπή στηρίζει εταιρείες κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών μέσω παρεμβάσεων της ΕΕ υπό κεντρική διαχείριση, 
έχει δεσμεύσει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπέρ 140 εταιρειών, εκ των οποίων έως τα 
μέσα του 2018 είχαν εκταμιευθεί 900 εκατομμύρια ευρώ. Κατά μέσο όρο, οι εν λόγω 
εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών επένδυσαν 3 εκατομμύρια ευρώ 
και δημιούργησαν 48 θέσεις εργασίας ανά επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
έγιναν οι επενδύσεις απασχολούσαν περί τους 74 000 εργαζόμενους κατά τον χρόνο 
της επένδυσης.  

Πώς λειτουργούν οι παρεμβάσεις της ΕΕ υπό κεντρική 
διαχείριση; 

16 Η Επιτροπή αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) / στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) την υλοποίηση παρεμβάσεων κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών έναντι συμφωνηθείσας αμοιβής. Η Επιτροπή διατηρεί 
τη συνολική ευθύνη, με την εξαίρεση μίας περίπτωσης στην οποία η ευθύνη 
επιμερίζεται με τον Όμιλο ΕΤΕπ και άλλους φορείς. Οι παρεμβάσεις της ΕΕ έχουν 
στηρίξει μεγάλο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες έχουν 
αναδειχθεί σε σημαντικούς παράγοντες στον κλάδο τους. Στο πλαίσιο 2 
παρουσιάζονται παραδείγματα κινδύνων και αποδόσεων που συνδέονται με τις 
επενδύσεις του ΕΤαΕ στο πλαίσιο των εντολών της Επιτροπής. 
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Πλαίσιο 2 

Παραδείγματα κινδύνων και αποδόσεων των επενδύσεων κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών της ΕΕ 

Το ΕΤαΕ επένδυσε 15 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών που εστιάζει τη δραστηριότητά της στον κλάδο των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει επιστρέψει 
76 εκατομμύρια ευρώ στο ΕΤαΕ, μετά την πώληση ορισμένων επιχειρήσεων. Στα 
μέσα του 2018, η εναπομένουσα συμμετοχή (δηλαδή οι επιχειρήσεις που 
παρέμεναν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας) αποτιμήθηκε σε 35 εκατομμύρια 
ευρώ. Η εν λόγω υψηλή απόδοση οφειλόταν κυρίως στην επένδυση σε μια 
επιτυχημένη νεοφυή επιχείρηση. Στο τέλος του 2018, η επιχείρηση αυτή 
απασχολούσε περίπου 3 600 άτομα, το 43 % των οποίων στην ΕΕ.  

Το ΕΤαΕ επένδυσε 17 εκατομμύρια ευρώ σε άλλη εταιρεία κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών που επίσης εστιάζει στον ίδιο κλάδο. Από το 2005 
έως το 2007, η εταιρεία αυτή προχώρησε σε έντεκα επενδύσεις σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, λόγω της χαμηλής απόδοσής τους, αναγκάστηκε να 
απομειώσει την αξία ή να πωλήσει επτά εξ αυτών σε τιμή χαμηλότερη του κόστους 
τους. Έως τα μέσα του 2018, η εταιρεία είχε αποφέρει μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ, 
ενώ η εναπομένουσα συμμετοχή του ΕΤαΕ αποτιμάτο σε 0,5 εκατομμύρια ευρώ. 
Συνεπώς, στα μέσα του 2018, οι ζημίες από την επένδυση αυτή ανέρχονταν σε 
12,5 εκατομμύρια ευρώ 

17 Το ποσό που επενδύεται από τις παρεμβάσεις της ΕΕ υπό κεντρική διαχείριση με
εστίαση σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών έχει σημειώσει σημαντική αύξηση 
κατά την τελευταία δεκαετία, φθάνοντας από 33 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (μέσος 
όρος 1998-2000) σε 458 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (μέσος όρος 2014‐2020). 

18 Τα εν λόγω μέσα της ΕΕ έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη ζήτηση, υπό την έννοια
ότι παρέχουν χρηματοδότηση κατόπιν σχετικού αιτήματος εταιρειών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών, εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και 
διέλθουν επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης της δέουσας επιμέλειας και έγκρισης. 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι έξι παρεμβάσεις της ΕΕ με εστίαση στα κεφάλαια 
επιχειρηματικών συμμετοχών, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε κεντρικό 
επίπεδο βάσει αυτής της αρχής7. 

7 Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ως υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις της ΕΕ 
νοούνται τα χρηματοδοτικά μέσα (ESU 1998, ESU 2001, GIF, IFE και EFG) και η εγγύηση 
από τον προϋπολογισμό για το μετοχικό προϊόν του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ, όπως 
αναφέρονται στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 – Υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις της ΕΕ με εστίαση 
στα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών 

Χρηματοδοτικό 
μέσο / εγγύηση από 
τον προϋπολογισμό 

Πρόγραμμα Περίοδος 
προγραμματισμού 

Χρηματοδότηση 
από την ΕΕ 

(σε εκατ. ευρώ) 
κατάσταση 

στις 31/12/2018 

Ενίσχυση εκκίνησης 
του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού για τις 
Τεχνολογίες (ESU 
1998) 

Πρωτοβουλία για την 
ανάπτυξη και την 
απασχόληση (G&E)8  

1998-2000 101 

Ενίσχυση εκκίνησης 
του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού για τις 
Τεχνολογίες (ESU 
2001) 

Πολυετές πρόγραμμα για 
τις επιχειρήσεις και την 
επιχειρηματικότητα9 

2001-2006 209 

Μηχανισμός υπέρ 
των καινοτόμων 
ΜΜΕ και των ΜΜΕ 
με ισχυρή ανάπτυξη 
(GIF) 

Πρόγραμμα-πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία 
(CIP)10  

2007-2013 625 

Μηχανισμός 
μετοχικού κεφαλαίου 
για την ανάπτυξη 
(EFG) 

Πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (COSME)11 

2014-2020 32512 

Μηχανισμός 
μετοχικού κεφαλαίου 
για τα αρχικά στάδια, 
στο πλαίσιο του 
InnovFin (IFE) 

«Ορίζων 2020» – 
Πρόγραμμα-πλαίσιο για 
την έρευνα και την 
καινοτομία13 

2014-2020 488 

Μετοχικό προϊόν του 
σκέλους για τις ΜΜΕ 
του ΕΤΣΕ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)14 

2014-2020 1 270 

Πηγή: ΕΕΣ, ανάλυση της νομικής βάσης. 

8 98/347/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, για μέτρα χρηματοδοτικής 
συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που 
δημιουργούν θέσεις απασχόλησης – Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
(ΕΕ L 155 της 29.5.1998, σ. 43). 
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19 Το 2015, οι νομοθέτες της ΕΕ ενέκριναν κανονισμό για τη σύσταση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (βλέπε παράρτημα II). Η 
Επιτροπή ανέθεσε τη διαχείριση του ΕΤΣΕ στην ΕΤΕπ, η οποία με τη σειρά της ανέθεσε 
μέρος της διαχείρισης στο ΕΤαΕ15. Το ΕΤΣΕ δρομολογήθηκε με σκοπό να παρέχει 
ικανότητα ανάληψης κινδύνου, με τη βοήθεια εγγύησης ύψους 16 δισεκατομμυρίων 
ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους ιδίους 
πόρους της ΕΤΕπ, ώστε ο Όμιλος ΕΤΕπ (ΕΤΕπ και ΕΤαΕ) να έχει τη δυνατότητα να 
χορηγεί πρόσθετη χρηματοδότηση. Το ΕΤΣΕ θα παράσχει χρηματοδότηση κεφαλαίου 

9 2000/819/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα 
πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2001-2005) (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84). 

10 Απόφαση 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15). 

11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (Κανονισμός για το πρόγραμμα COSME) 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013). 

12 Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει τις πιστώσεις που είχαν διατεθεί από τον προϋπολογισμό 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και μπορεί να έχει έκτοτε μεταβληθεί, καθώς ο EFG αποτελεί 
μέρος ενός συνολικού κονδυλίου του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του κανονισμού 
COSME. 

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» 
για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (κανονισμός «Ορίζων 2020») (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104). 

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1017/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον 
Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων 
και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (κανονισμός ΕΤΣΕ) (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, 
σ. 1). Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος εγκρίθηκε το 2015, δεν καλύπτει το σύνολο της 
περιόδου 2014-2020. 

15 Το ΕΤΣΕ μετέβαλε τον ρόλο του ΕΤαΕ, δεσμεύοντάς το συμβατικά να παρέχει 
χρηματοδότηση στα δύο υποσκέλη του μετοχικού προϊόντος του σκέλους για τις ΜΜΕ του 
ΕΤΣΕ (βλέπε παράρτημα ΙI). 
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επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους 2 320 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που το καθιστά 
το μεγαλύτερο από τα έξι προγράμματα16.  

20 Τον Απρίλιο του 2018, η Επιτροπή δρομολόγησε το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα
ταμείου συμμετοχών (fund-of-funds). Από κοινού με το ΕΤαΕ επέλεξε έξι ευρωπαϊκά 
ταμεία συμμετοχών, δύο εκ των οποίων έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες. Πρόκειται 
για οργανισμούς που συγκεντρώνουν κεφάλαια από πολλαπλούς εταίρους για 
επενδύσεις σε εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, οι οποίες με τη 
σειρά τους επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η δομή αυτή επιτρέπει την ευρύτερη 
διασπορά του κινδύνου, αλλά προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο διοίκησης. Ποσό 
ύψους έως και 343 εκατομμυρίων ευρώ είναι διαθέσιμο από τις υπό κεντρική 
διαχείριση παρεμβάσεις, και επιπλέον 67 εκατομμύρια ευρώ από τους ιδίους πόρους 
του ΕΤαΕ. Τα έξι ταμεία συμμετοχών αναμένεται να συγκεντρώσουν πρόσθετο ποσό 
ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από άλλους επενδυτές (από τον δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό τομέα), με στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 
6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νεοφυείς επιχειρήσεις.  

21 Τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για τη διάδοχη
παρέμβαση, το πρόγραμμα «InvestEU»17, ως μέρος της δέσμης προτάσεων για το 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027). 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 

22 Το ΕΤαΕ στηρίζει ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παρέχοντας
χρηματοδότηση σε ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κύριοι μέτοχοί του είναι η ΕΤΕπ 
(58,6 % του κεφαλαίου), η ΕΕ εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή (29,7 %), και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών τραπεζών και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων18. Υλοποιεί παρεμβάσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών κυρίως για λογαριασμό άλλων, όπως η ΕΕ, η ΕΤΕπ (στο πλαίσιο της 
εντολής της όσον αφορά τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου), εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές και ιδιώτες επενδυτές. Στο γράφημα 4 παρουσιάζεται 

16 Το ΕΕΣ δημοσίευσε σχετικά με το ΕΤΣΕ τη γνώμη αριθ. 02/2016, με τίτλο «Η πρόταση 
παράτασης και επέκτασης του ΕΤΣΕ είναι πρόωρη», και την ειδική έκθεση αριθ. 03/2019, 
με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων: ανάγκη περαιτέρω ενεργειών για 
να θεωρηθεί απολύτως επιτυχημένο». 

17 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
του προγράμματος InvestEU [COM(2018) 439 final της 6.6.2018]. 

18 http://www.eif.org/who_we_are/index.htm 

http://www.eif.org/who_we_are/index.htm
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επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα υποστηριζόμενα από την ΕΕ 
μέσα κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, και του ρόλου του ΕΤαΕ. 

Γράφημα 4 – Επιχειρησιακή δομή των υποστηριζόμενων από την ΕΕ 
μέσων κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΤαΕ. 

23 Το ΕΤαΕ έχει καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες της ευρωπαϊκής
αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Το 2018 υπέγραψε συμφωνίες με 
εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, δεσμευόμενο να επενδύσει, αυτό 
μόνον, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.  
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του 
ελέγχου 
24 Αποφασίσαμε να εξετάσουμε τις αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών
συμμετοχών, λόγω της αυξανόμενης δραστηριότητας της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα 
πολιτικής, ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου. 
Αξιολογήσαμε κατά πόσον η Επιτροπή αξιοποίησε σωστά τα μέσα κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών που έχει στη διάθεσή της, εξετάζοντας αν: 

α) η Επιτροπή διενήργησε εκ των προτέρων, ενδιάμεσες και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις καλής ποιότητας· 

β) η επενδυτική στρατηγική που εφάρμοσε η ΕΕ για την παροχή της βοήθειάς της 
ήταν ολοκληρωμένη· 

γ) τα μέσα της ΕΕ έχουν εφαρμοστεί ορθά από το ΕΤαΕ. 

25 Προσδοκούμε η έκθεσή μας να βοηθήσει την Επιτροπή να υλοποιήσει την
πολιτική της κατά τρόπο αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο. Κατά την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας του σχεδιασμού των παρεμβάσεων, επικεντρώσαμε 
την προσοχή μας στην περίοδο 2014-2020. Για τις άλλες πτυχές, λάβαμε υπόψη το 
σύνολο των υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεων της ΕΕ, από το 1998 και έπειτα. 
Κατά περίπτωση, εξετάσαμε επίσης το σχέδιο του προγράμματος InvestEU για την 
περίοδο 2021-2027. 

26 Προκειμένου να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου, εξετάσαμε τα
σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου δείγματος εγγράφων σχετικά με τη 
διαδικασία που εφαρμόζει το ΕΤαΕ για την επιλογή εταιρειών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών. Πραγματοποιήσαμε επίσης συνεντεύξεις με 
υπαλλήλους της Επιτροπής, του ΕΤαΕ, της γαλλικής Banque publique d’Investissement 
και της Invest Europe19, καθώς και με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και με 
διαχειριστές εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Επιπλέον, 
πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε ενώσεις κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 
και νεοφυών επιχειρήσεων, σε αναπτυξιακές τράπεζες, σε υπουργεία και εταιρείες 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στη Δανία και την Ιταλία. Τέλος, 

19 Invest Europe είναι η ένωση που εκπροσωπεί τους κλάδους του ιδιωτικού μετοχικού 
κεφαλαίου, του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και των υποδομών, καθώς και 
τους επενδυτές τους. 
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διενεργήσαμε δύο έρευνες σε επίπεδο διαχειριστών εταιρειών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών.  
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Παρατηρήσεις 

Αδυναμίες στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις 

27 Πριν από τη δρομολόγηση μιας νέας παρέμβασης, η Επιτροπή πρέπει να
διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση ή/και εκτίμηση αντικτύπου, 
περιλαμβανομένης ανάλυσης των αναγκών της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει 
επίσης να αναλύονται η δομή και οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στις 
οποίες στοχεύει το μέσο, καθώς και οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης. Με βάση 
τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή μπορεί να εκτιμήσει το χρηματοδοτικό κενό και να 
καθορίσει το κατάλληλο μέγεθος της στήριξής της στην αγορά κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών.  

28 Κύριος στόχος όλων των παρεμβάσεων της ΕΕ από το 1998 είναι η βελτίωση της
πρόσβασης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, σε χρηματοδότηση, μέσω της 
στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Για κάθε παρέμβαση, η 
Επιτροπή οφείλει να διενεργεί ενδιάμεσες ή/και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, 
προκειμένου να κρίνει την αποτελεσματικότητά της.  

Οι παρεμβάσεις δεν βασίστηκαν σε ορθή εκτίμηση των αναγκών της 
αγοράς 

29 Εξετάσαμε αν και με ποιον τρόπο η Επιτροπή είχε καθορίσει και προσδιορίσει
ποσοτικώς το χρηματοδοτικό κενό για τις παρεμβάσεις κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού (2014-2020). Ελέγξαμε επίσης κατά πόσον αυτό έγινε τόσο 
συνολικά σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Τέλος, αναλύσαμε αν είχε 
υπολογιστεί το χρηματοδοτικό κενό στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής μιας 
επιχείρησης (βλέπε γράφημα 1). 

30 Διαπιστώσαμε πως, μολονότι η Επιτροπή είχε διενεργήσει εκ των προτέρων
αξιολογήσεις και εκτιμήσεις αντικτύπου και είχε αναλύσει τις ανάγκες της αγοράς με 
βάση την προσφορά και τη ζήτηση, ο ποσοτικός προσδιορισμός του χρηματοδοτικού 
κενού δεν ήταν ολοκληρωμένος, λόγω κυρίως της έλλειψης στοιχείων. Η Επιτροπή 
σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει συναίνεση στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία για το 
κατά πόσον το ζήτημα του χαμηλού επιπέδου επενδύσεων κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών σε σχέση με το ΑΕγχΠ στα περισσότερα κράτη μέλη της 
ΕΕ συνδέεται κατά κύριο λόγο με την προσφορά ή με τη ζήτηση, δηλαδή κατά πόσον η 
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προσφορά κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών είναι ανεπαρκής ή δεν υπάρχουν 
αρκετές επιχειρήσεις για να δεχθούν τις επενδύσεις20. 

31 Παραδείγματος χάριν, το 2011 η Επιτροπή διενήργησε εκ των προτέρων
αξιολόγηση και εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τον υπό κεντρική διαχείριση 
μηχανισμό μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη (EFG). Διαπιστώσαμε ότι η μελέτη 
στην οποία αυτές βασίστηκαν, και η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της 
Επιτροπής, δεν εξηγούσε το σκεπτικό βάσει του οποίου υπολογίστηκε το 
χρηματοδοτικό κενό21. 

32 Αναφορικά με άλλο υπό κεντρική διαχείριση μέσο, τον μηχανισμό μετοχικού
κεφαλαίου στο πλαίσιο του InnovFin (IFE), διαπιστώσαμε ότι η αξιολόγηση του 2013 
διενεργήθηκε μετά την κατάθεση νομοθετικής πρότασης και τη διεξαγωγή συζήτησης 
σχετικά με ενδεικτικό προϋπολογισμό μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.  

33 Διαπιστώσαμε επίσης ότι, όταν δρομολογήθηκε το ΕΤΣΕ το 2015, η Επιτροπή δεν
διενήργησε συνολική εκ των προτέρων αξιολόγηση ή εκτίμηση αντικτύπου όσον 
αφορά το χρηματοδοτικό κενό ή τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό δεν συνέβη ούτε το 
2017, όταν η εγγύηση της ΕΕ αυξήθηκε κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ (ανερχόμενη σε 
26 δισεκατομμύρια ευρώ) και η λήξη της επενδυτικής περιόδου παρατάθηκε από τις 
31 Ιουλίου 2019 στις 31 Δεκεμβρίου 202022.  

34 Επίσης, το 2015, διενεργήθηκε ειδική αξιολόγηση για λογαριασμό της
Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης δομής 
ταμείου συμμετοχών23. Από τις συνεντεύξεις με 105 διαχειριστές εταιρειών 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών προέκυψε ότι οι γνώμες διίστανται σχετικά 

20 Κοινό Κέντρο Ερευνών, Science for Policy Report, «Improving access to finance: which 
schemes best support the emergence of high-growth innovative enterprises?», σ. 12. 

21 Παράρτημα Α της έκθεσης της Economisti Associati srl, του 2011, σε συνεργασία με τους 
EIM Business & Policy Research, The Evaluation Partnership, Centre for Strategy and 
Evaluation Services και Centre for European Policy Studies, σ. Α.13.  

22 Γνώμη αριθ. 2/2016 του ΕΕΣ, με τίτλο «Η πρόταση παράτασης και επέκτασης του ΕΤΣΕ 
είναι πρόωρη» (σημείο 26), και ειδική έκθεση αριθ. 03/2019 του ΕΕΣ, με τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων: ανάγκη περαιτέρω ενεργειών για να θεωρηθεί 
απολύτως επιτυχημένο», σημείο 17. 

23 Oxford Research Centre for Strategy & Evaluation Services, «Assessing the Potential for EU 
Investment in Venture Capital and Other Risk Capital Fund of Funds», Οκτώβριος 2015. 
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με την κατάσταση και τις ανάγκες της οικείας αγοράς. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης αυτής δεν προσδιορίστηκε ποσοτικώς το χρηματοδοτικό κενό, ούτε 
καλύφθηκε το ζήτημα της απορρόφησης, κατά τη διατύπωση σύστασης σχετικά με το 
οικονομικό μέγεθος του υπό δημιουργία ταμείου συμμετοχών. 

35 Η Επιτροπή έχει ήδη διενεργήσει εκ των προτέρων αξιολόγηση / εκτίμηση
αντικτύπου σχετικά με τις διάδοχες παρεμβάσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος InvestEU, για την προσεχή 
περίοδο 2021-2027. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, το χρηματοδοτικό κενό δεν 
ποσοτικοποιήθηκε. 

36 Κατά την άποψή μας, η αύξηση των δημοσιονομικών πόρων για τις εταιρείες
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (βλέπε πίνακα 1), χωρίς να έχει 
ποσοτικοποιηθεί το χρηματοδοτικό κενό, μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδυναμία 
απορρόφησης των πόρων αυτών (βλέπε πλαίσιο 3). 

Πλαίσιο 3 

Η αύξηση των δημόσιων πόρων χωρίς κατάλληλη αξιολόγηση του 
μεγέθους της αγοράς μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο μη 
απορρόφησης 

Η σημαντική αύξηση των δημόσιων κεφαλαίων στην αγορά κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο μη απορρόφησης 
εφόσον υπάρχει έλλειψη:  i) εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 
στις οποίες να επενδυθούν, ii) ενδιαφερόμενων ιδιωτών επενδυτών, iii) ΜΜΕ με 
δυναμικό ανάπτυξης στις οποίες να γίνουν επενδύσεις. 

Στο πλαίσιο μελέτης του 201124 διαπιστώθηκε ότι θα ήταν δύσκολο για την ΕΕ να 
επενδύει περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά την περίοδο 
2014-2020, λόγω του κινδύνου μη απορρόφησης. Ωστόσο, οι πόροι της ΕΕ που 
διατέθηκαν για κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών προσεγγίζουν ήδη το ποσό 
αυτό. Για την περίοδο 2014-2020, το μέσο ετήσιο ύψος των παρεμβάσεων της ΕΕ 
ανέρχεται σε περίπου 285 εκατομμύρια ευρώ (ή 1 989 εκατομμύρια ευρώ για 
διάστημα 7 ετών). Επιπλέον, οι πόροι που διατίθενται για το μετοχικό προϊόν του 
σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ αυξήθηκαν κατά 1 050 εκατομμύρια ευρώ (βλέπε 
σημείο 07 τουπαραρτήματος II).  

Η πίεση για την απορρόφηση πόρων ενέχει τον κίνδυνο αλυσιδωτών συνεπειών. 
Ένα υπερβολικά φιλόδοξο ποσό μπορεί να προκαλέσει πιέσεις για ταχεία δέσμευση 

24 Έκθεση της Economisti Associati srl, του 2011, σε συνεργασία με τους EIM Business & 
Policy Research, The Evaluation Partnership, Centre for Strategy and Evaluation Services και 
Centre for European Policy Studies, σ. Α.13. 
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των πόρων. Δεδομένου ότι νεοσύστατες εταιρείες και παρθένες αγορές χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν, η πίεση χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε 
συγκέντρωση πόρων στις «συνήθεις» αγορές και τους «συνήθεις» οικονομικούς 
παράγοντες, καθώς παρέχεται προτεραιότητα σε ώριμες αγορές και καθιερωμένες 
εταιρείες. Επιπλέον, η μελέτη του 2011 ανέφερε ότι η πίεση για δέσμευση 
κεφαλαίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επενδύσεις σε επιχειρήσεις με 
χαμηλότερες επιδόσεις, πράγμα που τελικά θα μείωνε αναπόφευκτα την απόδοση 
των επενδύσεων. 

Ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των 
παρεμβάσεων της ΕΕ 

37 Εξετάσαμε κατά πόσον οι ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις που
διενεργήθηκαν στο παρελθόν είχαν καταδείξει την αποτελεσματικότητα της στήριξης 
της ΕΕ στον τομέα των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Οι κατάλληλες 
ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες 
ενόψει του σχεδιασμού νέων μέσων. 

38 Η Επιτροπή έχει υποβάλει έξι ενδιάμεσες και δύο τελικές αξιολογήσεις αφότου
άρχισε να παρέχει στήριξη με τη μορφή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Ως 
είθισται, οι αξιολογήσεις περιείχαν στοιχεία για τις εκροές και τα αποτελέσματα, 
όπως ο αριθμός των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που έλαβαν 
στήριξη, ο αριθμός των επιχειρήσεων στις οποίες επένδυσαν οι υποστηριζόμενες από 
την ΕΕ εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Εντούτοις, δεν 
περιλάμβαναν ανάλυση του αντικτύπου της ενωσιακής παρέμβασης στον κλάδο των 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ή των οικονομικών επιπτώσεών της (ιδίως 
όσον αφορά την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διατήρηση ή τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας).  

39 Αμφότερες οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις διενεργήθηκαν υπερβολικά νωρίς.
Παραδείγματος χάριν, η τελική αξιολόγηση σχετικά με τον μηχανισμό υπέρ των 
καινοτόμων ΜΜΕ και των ΜΜΕ με ισχυρή ανάπτυξη δημοσιεύθηκε το 2011. Ωστόσο, 
η περίοδος κατά την οποία το ΕΤαΕ μπορούσε να εγκρίνει συμφωνίες ετερόρρυθμων 
εταιρειών (limited partnership agreements) με εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών έληξε το 2013, ενώ στη συνέχεια οι εταιρείες αυτές διέθεταν περίπου 
μία πενταετία για να επενδύσουν σε επιχειρήσεις.  
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40 Η ενδιάμεση αξιολόγηση του GIF και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις των ESU
1998 και ESU 2001 επηρεάστηκαν αρνητικά από την περιορισμένη διαθεσιμότητα 
δεδομένων. 

— Τα παλαιότερα μέσα, οι ESU 1998 και ESU 2001, δεν διέθεταν δείκτες επιδόσεων. 
Στην εκ των υστέρων αξιολόγηση των μέσων αυτών διατυπώθηκε σύσταση για τη 
χρήση ορθά σχεδιασμένων δεικτών επιδόσεων. 

— Η νομική βάση του GIF προβλέπει δείκτες και τιμές-στόχο, που όμως αφορούν 
κυρίως τις εκροές. Συνεπώς, η ενδιάμεση αξιολόγηση για τον GIF συνέστησε εκ 
νέου την ανάπτυξη δεικτών αποτελέσματος και αντικτύπου, ώστε να είναι 
δυνατή η τελική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Η Επιτροπή προσέθεσε 
δείκτες, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της τελικής 
αξιολόγησης, διότι αυτή διενεργήθηκε εντός ενός έτους από την ενδιάμεση 
αξιολόγηση. 

41 Οι αξιολογήσεις στηρίζονταν ως επί το πλείστον σε ποιοτικές μεθόδους, όπως
παραδείγματος χάριν σε συνεντεύξεις και έρευνες. Οι πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν, παρότι χρήσιμες, δεν υποστηρίχθηκαν από ποσοτικές μεθόδους. 

42 Στο πλαίσιο των ενδιάμεσων και των τελικών αξιολογήσεων που διενήργησε η
Επιτροπή δεν εξετάστηκε το εναλλακτικό σενάριο. Οι αξιολογητές δεν συνέκριναν τον 
αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν από επιχειρήσεις 
που επωφελήθηκαν από χρηματοδότηση κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών με 
τον θεωρητικό αριθμό θέσεων που θα είχε ενδεχομένως δημιουργηθεί χωρίς αυτή τη 
χρηματοδότηση.  

43 Το 2011 διενεργήθηκε ανάλυση εναλλακτικού σεναρίου στο πλαίσιο
χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου25. Η ανάλυση έλαβε υπόψη το 
κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών από όλες τις πηγές (όχι μόνο από την ΕΕ) και 
κάλυψε επιχειρήσεις από επτά κράτη μέλη και μία τρίτη χώρα. Η ανάλυση κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι, κατά γενικό κανόνα, οι διαπιστώσεις υποστήριξαν την άποψη 
ότι οι επενδυτές κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών είχαν σημαντική θετική 
επίδραση στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και στις 
επιδόσεις στους τομείς των επενδύσεων και της καινοτομίας. Οι επενδυτές 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών βοήθησαν τις επιχειρήσεις του 

25 Έργο VICO, «Final Report Summary – Financing Entrepreneurial Ventures in Europe: Impact 
on innovation, employment growth, and competitiveness», Σεπτέμβριος 2011 
(https://cordis.europa.eu/project/rcn/88431/reporting/en). 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/88431/reporting/en
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χαρτοφυλακίου τους να υπερβούν σε επιδόσεις τις επιχειρήσεις που δεν 
υποστηρίζονταν από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, ακόμη και μεσούσης 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης την περίοδο 2008-2009. Παρείχαν σε αυτές τους 
πόρους και τις ικανότητες που απαιτούνταν ώστε να προσαρμόσουν ταχέως την 
προσφορά τους κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης. 

44 Είναι θετικό το γεγονός ότι το ΕΤαΕ δημοσίευσε σειρά εγγράφων εργασίας
σχετικά με την οικονομική συμβολή των υποστηριζόμενων από αυτό επενδύσεων και 
τις επιδόσεις των ενισχυόμενων νεοφυών επιχειρήσεων26, συμπεριλαμβανομένης 
ανάλυσης εναλλακτικού σεναρίου. Η μόνη επιφύλαξη είναι ότι, στο πλαίσιο των 
μελετών αυτών, εξετάστηκαν όλες οι επενδύσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών του ΕΤαΕ και όχι μόνον οι υποστηριζόμενες από την ΕΕ. 

45 Όσον αφορά τα μέσα της πολυετούς περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, η
Επιτροπή έχει καθορίσει δείκτες αποτελέσματος και αντικτύπου για τους 
μηχανισμούς EFG και IFE, αλλά όχι για το ΕΤΣΕ. Για τους EFG και IFE έχουν οριστεί 
τιμές-στόχος για όλους τους δείκτες εκτός από τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό 
των εργαζομένων των δικαιούχων επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 2). Επιπλέον, οι τιμές-
στόχος για τον IFE δεν αφορούν μόνο τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, 
αλλά τα συνδυάζουν με τη χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, δυσχεραίνοντας 
την αξιολόγηση των επιδόσεων κάθε μέσου.  

26 Έγγραφο εργασίας 2016/34 του ΕΤαΕ (Helmut Kraemer-Eis, Simone Signore, Dario 
Prencipe), «The impact of EIF on the Venture Capital ecosystem», Τόμος I, The European 
venture capital landscape: an EIF perspective, 2016. 
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Πίνακας 2 – Δείκτες για τους μηχανισμούς EFG και IFE 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της νομοθεσίας και εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

46 Η ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με το ΕΤΣΕ συνιστούσε να αποσαφηνιστεί, με
τη χρήση εναλλακτικών σεναρίων, ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας στη 
χρηματοπιστωτική αγορά και, ειδικότερα, η επίδραση στη δυσλειτουργία της αγοράς 
και πιθανά φαινόμενα παραγκωνισμού. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση αναγνωρίστηκαν 
οι πρόσφατες προσπάθειες του Ομίλου ΕΤΕπ για τη δοκιμή των εν λόγω 
προσεγγίσεων για τα προϊόντα του ΕΤΣΕ, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία της 
αναγκαίας υποδομής δεδομένων27.  

Η Επιτροπή δεν διέθετε ολοκληρωμένη επενδυτική στρατηγική 

47 Για τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μέσω μιας
πανευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών απαιτούνται μια 
συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική και μια επενδυτική στρατηγική που να 
αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων αγορών, στη 

27 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Independent Evaluation of the EFSI Regulation. Final Report», 
Ιούνιος 2018, σ. 140. 

Μέσο Δείκτες Τιμή-στόχος

Αριθμός επενδύσεων κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών 360 ‐ 450

Συνολικός όγκος επενδύσεων από 2,6 έως 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ  
Δείκτης μόχλευσης 4 - 6

Προσθετικότητα του EFG

Αύξηση του ποσοστού των τελικών 
δικαιούχων που θεωρούν ότι ο EFG ή ο LGF 

παρέχουν χρηματοδότηση που δεν θα 
μπορούσε να έχει αποκτηθεί με άλλα μέσα σε 

σύγκριση με την τιμή βάσης
Σύνολο επενδύσεων που 
κινητοποιήθηκαν μέσω 
επενδύσεων κεφαλαίου 

επιχειρηματικών συμμετοχών

25 δισεκατομμύρια ευρώ, για το άθροισμα 
επιχειρηματικών και δανειακών κεφαλαίων

Αριθμός οργανισμών που 
χρηματοδοτήθηκαν

5 000 οργανισμοί χρηματοδοτήθηκαν με 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και 

δανειακά κεφάλαια 

Ποσό ιδιωτικών κεφαλαίων που 
κινητοποιήθηκαν μέσω 

μόχλευσης

35 δισεκατομμύρια ευρώ ιδιωτικών 
κεφαλαίων κινητοποιήθηκαν μέσω μόχλευσης 
(κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και 

δανειακά κεφάλαια)
Κύκλος εργασιών και αριθμός 
εργαζομένων της επιχείρησης

Υπό ανάπτυξη

EFG

IFE
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μείωση της εξάρτησης από τον δημόσιο τομέα και στην απλούστευση των 
παρεμβάσεων. 

Η βασιζόμενη στη ζήτηση προσέγγιση δεν ευνοεί την ανάπτυξη των 
λιγότερο ανεπτυγμένων αγορών κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών ή τομέων δραστηριότητας 

48 Προκειμένου να αξιολογήσουμε την επενδυτική στρατηγική της Επιτροπής,
αναλύσαμε την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες όπου έχουν την έδρα τους οι 
υποστηριζόμενες από την ΕΕ εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και 
οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα στάδια ανάπτυξης και τους τομείς 
δραστηριότητάς τους. 

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 
ωφελήθηκαν ελάχιστα από τις υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις της ΕΕ 

49 Από τότε που η Επιτροπή άρχισε τη δραστηριότητά της στον τομέα του
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών το 1998, οι αποφάσεις σχετικά με την 
κατανομή της χρηματοδότησης βασίζονται στην αξία των έργων και όχι στη 
γεωγραφική θέση ή τον τομέα επένδυσης. 

50 Ελλείψει στρατηγικής που να διασφαλίζει τη διοχέτευση επαρκών επενδύσεων
στις λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές, ενδέχεται η στήριξη που αυτές λαμβάνουν να 
είναι μικρότερη. Ο κίνδυνος αυτός επιβεβαιώνεται από τις εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις / εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής σχετικά με τις παρεμβάσεις της 
την περίοδο 2014-2020 (μηχανισμοί IFE και EFG), στις οποίες επισημάνθηκε η μεγάλη 
συγκέντρωση επενδύσεων κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σε ορισμένα 
κράτη μέλη.  

51 Διαπιστώσαμε ότι, στο τέλος Ιουνίου του 2018, τα δύο κράτη μέλη με την
υψηλότερη συγκέντρωση εγγεγραμμένων, υποστηριζόμενων από την ΕΕ, εταιρειών 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ήταν η Γαλλία και η Ιταλία, στις οποίες 
αντιστοιχούσαν το 20 % και το 14 % αντίστοιχα του συνολικού αριθμού εταιρειών 
αυτού του είδους. Ακολουθούσαν το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω 
Χώρες, η Γερμανία και η Φινλανδία. Υπάρχουν 12 κράτη μέλη σε εγγεγραμμένη 
εταιρεία των οποίων δεν έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις καμία υποστηριζόμενη 
από την ΕΕ εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (βλέπε γράφημα 5). 

52 Το ισχύον ρυθμιστικό καθεστώς είναι ένας από τους παράγοντες που λαμβάνουν
υπόψη οι διαχειριστές, προκειμένου να επιλέξουν τον τόπο σύστασης μιας εταιρείας 
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κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Στο πλαίσιο έρευνας28 που διεξήγαγε το 
ΕΤαΕ, οι διαχειριστές εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ζήτησαν την 
προώθηση πανευρωπαϊκών εταιρειών, αύξηση των διασυνοριακών επενδύσεων και 
εναρμόνιση των νομικών πλαισίων και των φορολογικών συστημάτων. 

Γράφημα 5 – Υποστηριζόμενες από την ΕΕ εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών ανά χώρα σύστασης, την 
30ή Ιουνίου 2018 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΤαΕ. 

53 Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών δύνανται να επενδύουν
είτε αποκλειστικά σε επιχειρήσεις της χώρας της έδρας τους είτε σε περισσότερες 
χώρες. Στις 30 Ιουνίου 2018, το 42 % των υποστηριζόμενων από την ΕΕ εταιρειών 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών είχε επενδύσεις σε περισσότερες χώρες. 

28 Έγγραφο εργασίας 2018/48 του ΕΤαΕ, με τίτλο «EIF VC Survey 2018 – Fund managers' 
market sentiment and views on public intervention», Απρίλιος 2018. 
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54 Όσον αφορά το ύψος των επενδύσεων, από το γράφημα 6 προκύπτει ότι τα
κράτη μέλη που προσέλκυαν ήδη κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών29 ήταν 
εκείνα που ωφελήθηκαν περισσότερο από τις παρεμβάσεις της ΕΕ. Ξεχωρίζουν η 
Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς συγκεντρώνουν το 50 % των 
επενδύσεων αυτών. Δεδομένου ότι τα εν λόγω κράτη μέλη είναι οι μεγαλύτερες 
οικονομίες της ΕΕ, η εστίαση σε αυτά δεν συμβάλλει στην προώθηση μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. 

55 Έως τα μέσα του 2018, καμία από τις υποστηριζόμενες από την ΕΕ εταιρείες
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών υπό κεντρική διαχείριση δεν είχε επενδύσει 
στην Κύπρο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία ή τη Σλοβακία, και περιορισμένες μόνον 
επενδύσεις (συνολικού ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ) είχαν πραγματοποιηθεί στη 
Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. 

Γράφημα 6 – Επενδύσεις των υποστηριζόμενων από την ΕΕ εταιρειών 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, στις 30 Ιουνίου 2018 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΤαΕ. 

56 Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η κατανομή της
χρηματοδότησης βάσει της ζήτησης ευνοεί τις περισσότερο ανεπτυγμένες αγορές 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Αυτό δεν συμβάλλει στην επίτευξη του 
δεδηλωμένου στόχου της ΕΕ για την προώθηση μιας πανευρωπαϊκής αγοράς 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, ούτε ορισμένων προτεραιοτήτων που 
αναφέρονται στις συμφωνίες ανάθεσης. Παραδείγματος χάριν, στις περιπτώσεις των 

29 Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index 
(https://blog.iese.edu/vcpeindex/). 
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τριών πλέον πρόσφατων μέσων μετοχικού κεφαλαίου (EFG, IFE, ΕΤΣΕ), η νομική βάση 
πάντα αναφέρεται στη στήριξη της ανάπτυξης των κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, το άρθρο 2 της συμφωνίας εντολής του GIF 
ορίζει ότι ένας από τους στόχους του μηχανισμού είναι η μείωση του ελλείμματος 
στην αγορά μετοχικού κεφαλαίου και κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου με σκοπό 
τη βελτίωση της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων της ΕΕ. Η βασιζόμενη στη ζήτηση 
προσέγγιση επικρίθηκε σε διάφορες αξιολογήσεις των παρεμβάσεων της ΕΕ, οι οποίες 
διενεργήθηκαν από την Επιτροπή ή για λογαριασμό της, και στις οποίες διατυπώθηκε 
η σύσταση αντικατάστασής της από μια περισσότερο προορατική προσέγγιση.  

57 Παραδείγματος χάριν, η εκτίμηση αντικτύπου του 2018 σχετικά με το διάδοχο
πρόγραμμα InvestEU (περίοδος 2021-2027) συνιστά την αντιστάθμιση των 
επιπτώσεων της βασιζόμενης στη ζήτηση προσέγγισης, σε επίπεδο επιμέρους 
πράξεων, μέσω αυστηρότερης επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τους στόχους 
πολιτικής. Η Επιτροπή δεν διευκρίνισε πώς αυτό θα γινόταν στην πράξη, ούτε με 
ποιον τρόπο θα επηρέαζε τη βασιζόμενη στη ζήτηση προσέγγιση. 

Οι ανάγκες χρηματοδότησης δεν προσδιορίστηκαν ποσοτικώς ανά στάδιο 
ανάπτυξης ή τομέα δραστηριότητας 

58 Την εικοσαετία κατά την οποία η Επιτροπή στηρίζει εταιρείες κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών μέσω των διάφορων υπό κεντρική διαχείριση 
παρεμβάσεών της, έχει επενδύσει σε ΜΜΕ που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 
ανάπτυξης. Στο γράφημα 7 παρουσιάζεται το ποσοστό των 4,6 δισεκατομμυρίων 
ευρώ που επενδύθηκε από τις υποστηριζόμενες από την ΕΕ εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών κατά την περίοδο αυτή σε κάθε στάδιο ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων. 
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Γράφημα 7 – Επενδύσεις των υποστηριζόμενων από την ΕΕ εταιρειών 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ανά στάδιο ανάπτυξης των 
ΜΜΕ 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΤαΕ. 

59 Τα πρώιμα στάδια (προλειτουργικό και εκκίνησης) αντιπροσωπεύουν το 56 %
των συνολικών επενδύσεων. Κατά κανόνα, οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών επενδύουν σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που βρίσκονται στα 
πρώιμα στάδια παρά στα μεταγενέστερα. Ωστόσο, τα μέσα ποσά που επενδύονται 
ανά ΜΜΕ στα πρώιμα στάδια είναι χαμηλότερα. Οι υποστηριζόμενες από την ΕΕ 
εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών επένδυσαν κατά μέσο όρο 1,36 
και 2,56 εκατομμύρια ευρώ ανά ΜΜΕ στo προλειτουργικό στάδιο και το στάδιο 
εκκίνησης αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος των επενδύσεων στα στάδια μεγέθυνσης και 
εξαγοράς30 ανερχόταν σε 4,82 και 7,16 εκατομμύρια ευρώ ανά ΜΜΕ, αντίστοιχα. 

60 Το 68 % των διαχειριστών εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
που απάντησαν στην έρευνά μας θεωρούν ότι η συμμετοχή του δημοσίου στη 
χρηματοδότηση κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών είναι περισσότερο 
αναγκαία για επενδύσεις στo προλειτουργικό στάδιο και το στάδιο εκκίνησης. 

61 Όσον αφορά την κατανομή ανά τομέα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών, καθώς και 

30 Ταξινόμηση ανά στάδιο επένδυσης που χρησιμοποιείται από το ΕΤαΕ σε σχέση με την 
αγορά πλειοψηφικής ή ελέγχουσας συμμετοχής σε επιχείρηση, κατά κανόνα σε 
προχωρημένα στάδια ανάπτυξης, όπως τα στάδια της μεγέθυνσης και της επέκτασης. 
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στον τομέα των βιοεπιστημών, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50 % των 
συνολικών επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι υποστηριζόμενες από την ΕΕ 
εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (βλέπε γράφημα 8). 

Γράφημα 8 – Επενδύσεις των υποστηριζόμενων από την ΕΕ εταιρειών 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ανά τομέα δραστηριότητας 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΤαΕ. 

62 Παρόλο που η ΕΕ έχει επενδύσει σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαφορετικά
στάδια ανάπτυξης και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, η κατανομή των 
πόρων δεν βασίστηκε σε ενδελεχή ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην 
ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Από τις εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις της Επιτροπής απουσίαζαν στοιχεία σχετικά με το χρηματοδοτικό κενό 
για τα διάφορα στάδια ανάπτυξης ή τους διάφορους τομείς δραστηριότητας (βλέπε 
σημείο 36). 

63 Σημειώνουμε ότι, στην εκτίμηση αντικτύπου της για το InvestEU (περίοδος
2021-2027), η Επιτροπή συνιστούσε τη στόχευση των μέσων μετοχικού κεφαλαίου με 
βάση τον τομέα και τον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων (βάσει ανάλυσης του 
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χρηματοδοτικού κενού)31. Η αξιολόγηση δεν περιείχε καμία αναφορά σε στόχευση ή 
ανάλυση ανά κράτος μέλος.  

Η αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών της ΕΕ δεν είναι 
αρκετά ελκυστική για τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα 

64 Οι υποστηριζόμενες από την ΕΕ παρεμβάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς ή, πιο συγκεκριμένα (προκειμένου να 
γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας και να επιτευχθεί προστιθέμενη αξία), 
εκείνων των ανεπαρκειών που τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα 
τους32. Απώτερος στόχος της δημόσιας παρέμβασης είναι η προσέλκυση επενδυτών 
από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αναπτυχθεί μια βιώσιμη αγορά κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών. Εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή κατόρθωσε να 
ενθαρρύνει άλλους επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να διαθέσουν 
κεφάλαια παράλληλα με την ΕΕ. Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του IFE του 2013 
επισημάνθηκε ότι οι χαμηλές αποδόσεις αποτελούσαν μία από τις κύριες αιτίες για το 
πενιχρό ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών στα κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών. Συγκεκριμένα, αναφερόταν ότι, με εξαίρεση την περίοδο της «φούσκας» 
των διαδικτυακών εταιρειών (dot.com bubble, 1997-2000), η μέση ετήσια απόδοση 
των ευρωπαϊκών εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών κινείται κάτω 
του 10 %. Την τελευταία δεκαετία, μάλιστα, είναι αρνητική, ενώ ακόμη και οι 
εταιρείες με την καλύτερη διαχείριση αδυνατούν να επιτύχουν τις αποδόσεις που 
επιδιώκουν οι θεσμικοί επενδυτές33. 

65 Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παρέμβαση της ΕΕ είναι συμβατή με τους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή έχει καθορίσει ελάχιστη τιμή-στόχο 
για το μερίδιο των ιδιωτών επενδυτών στις υποστηριζόμενες από την ΕΕ εταιρείες 
επιχειρηματικών συμμετοχών. Η εν λόγω τιμή-στόχος καθορίστηκε στο 50 % για τα 
παλαιότερα μέσα, όπως τα ESU 1998 και ESU 2001, αλλά στη συνέχεια μειώθηκε στο 
30 % για τις παρεμβάσεις της περιόδου 2014-2020. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 
καθώς η Επιτροπή θεωρεί ότι τις επενδύσεις ιδίου κινδύνου του ΕΤαΕ / της ΕΤΕπ και 

31 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, Impact Assessment, SWD(2018) 314 final 
της 6.6.2018. 

32 Άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1). 

33 Εκ των προτέρων αξιολόγηση της Επιτροπής, «Financial instrument facilities supporting 
access to risk finance for research and innovation in Horizon 2020», 2013. 
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των αναπτυξιακών τραπεζών ανεξάρτητες και ιδιωτικές. Η Επιτροπή δεν έχει ορίσει 
άλλη τιμή-στόχο για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 

66 Η Επιτροπή δεν όρισε την επίτευξη υψηλών αποδόσεων ως στόχο για τις
παρεμβάσεις της, ούτε απαίτησε από το ΕΤαΕ να αποκομίσει κέρδη από την επένδυση 
πόρων της ΕΕ. Ωστόσο, το ΕΤαΕ είναι υποχρεωμένο από τη νομοθεσία και τις 
συμφωνίες ανάθεσης να εφαρμόζει την αρχή pari-passu, σύμφωνα με την οποία οι 
επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν επί ίσοις όροις σε 
εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, συμμετέχοντας εξίσου στα κέρδη 
και τις ζημίες. Η προσέλκυση επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα, η οποία είναι 
απαραίτητη για μια βιώσιμη αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, είναι 
δυνατή μόνον εάν οι επενδύσεις αποφέρουν υψηλές αποδόσεις.  

67 Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2017, ο μηχανισμός ESU 1998
επένδυσε 101 εκατομμύρια ευρώ από τη θέσπισή του, καταγράφοντας συνολική 
καθαρή ζημία ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται όσον 
αφορά το τμήμα των χαρτοφυλακίων των μηχανισμών ESU 2001 και GIF που έχουν 
ρευστοποιηθεί (έχουν ήδη διαγραφεί ή πωληθεί). Ο μηχανισμός ESU 2001 ανέφερε 
πραγματοποιηθείσα καθαρή ζημία 82 εκατομμυρίων ευρώ επί συνόλου επενδύσεων 
207 εκατομμυρίων ευρώ, και ο μηχανισμός GIF ζημία 88 εκατομμυρίων ευρώ επί 
συνόλου επενδύσεων 470 εκατομμυρίων ευρώ34. Τα δύο αυτά μέσα διατηρούν ακόμη 
σημαντικό μέρος των επενδύσεων στα χαρτοφυλάκιά τους (ESU 2001: 31 %, GIF: 
64 %). Είναι πολύ νωρίς για να παρασχεθούν ουσιαστικά στοιχεία για περισσότερο 
πρόσφατες παρεμβάσεις της ΕΕ (βλέπε πίνακα 3). 

68 Σε ορισμένες από τις τελικές και ενδιάμεσες αξιολογήσεις της σχετικά με τα υπό
κεντρική διαχείριση προγράμματα, η Επιτροπή έκρινε ότι η εφαρμογή της αρχής pari-
passu απέτυχε να τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις ή και ότι αποτέλεσε εμπόδιο για 
αυτές. Άλλη αξιολόγηση (η εκ των προτέρων αξιολόγηση του μηχανισμού EFG του 
2011) δεν κατέληξε σε συμπέρασμα σχετικά με την απόκλιση από την αρχή pari-passu, 
αναβάλλοντας τη λήψη απόφασης έως ότου διενεργηθεί λεπτομερής εκτίμηση της 
αγοράς. Έως τον χρόνο του ελέγχου, η Επιτροπή δεν είχε διενεργήσει σχετική 
εκτίμηση. Η Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα επενδύσεων που δεν συμμορφώνονται 

34 Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των μέσων, του 2017, η αξία των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονταν ακόμη στο χαρτοφυλάκιο των υποστηριζόμενων από τους 
μηχανισμούς ESU 2001 και GIF εταιρειών (μη πραγματοποιηθέντα κέρδη) ανερχόταν σε 
97 εκατομμύρια ευρώ και σε 79 εκατομμύρια ευρώ, αντιστοίχως. 
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με την αρχή pari-passu μόνο στην περίπτωση των κοινωνικών επενδύσεων στο 
πλαίσιο του σκέλους του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. 

69 Ένα από τα επιχειρήματα που επικαλείται η Επιτροπή για την εφαρμογή της
αρχής pari-passu είναι ότι, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος η επένδυση να 
εκληφθεί ως κρατική ενίσχυση. Οι ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούν 
τα κράτη μέλη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, και η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 
την ανάκτησή τους. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής35 και η 
ενωσιακή νομοθεσία36 προβλέπουν ρητά σε ποιες περιπτώσεις οι επενδύσεις με 
ασύμμετρο επιμερισμό των κερδών δεν παραβιάζουν τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων. 

70 Παραδείγματος χάριν, επενδυτής του δημόσιου τομέα μπορεί να αυξήσει την
απόδοση για τους ιδιώτες επενδυτές, εκχωρώντας μέρος της απόδοσης που του 
αναλογεί (στο πλαίσιο ασύμμετρης δομής αποδόσεων). Αυτό θα σήμαινε ότι ο 
επενδυτής του δημόσιου τομέα δεν επενδύει επί ίσοις όροις με τους άλλους 
επενδυτές, κατά παράβαση της αρχής pari-passu περί ισότητας. 

71 Σύμφωνα με την αξιολόγηση σχετικά με το ταμείο συμμετοχών (fund-of-funds)
του 2015, οι περισσότεροι ερωτηθέντες διαχειριστές εταιρειών ιδιωτικού μετοχικού 
κεφαλαίου και κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ισχυρίστηκαν ότι, εάν η ΕΕ 
επιθυμεί ουσιαστικά να ενθαρρύνει την επιστροφή του ιδιωτικού τομέα στα 
ευρωπαϊκά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, πρέπει να επιτρέψει στον 
ιδιωτικό τομέα να καρπωθεί τις επιπλέον αποδόσεις, ως αντάλλαγμα για τις 
επενδύσεις σε στάδια υψηλότερου κινδύνου. Επικρατούσε η άποψη ότι οι 
ασύμμετρες αποδόσεις μπορούν δυνητικά να συμβάλλουν στην υπέρβαση των 
εμποδίων για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών σε επίπεδο ταμείου συμμετοχών. 

72 Πριν από τη δημιουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος για τα ταμεία
συμμετοχών, η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εργασίας για την ανάλυσή του. Η ομάδα 
πρότεινε την πρόβλεψη της δυνατότητας ασύμμετρων αποδόσεων στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μολονότι πρέπει να προτιμώνται εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών που τηρούν την αρχή pari-passu. Ως αντιστάθμισμα, 

35 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 
προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου (2014/C 19/04), 
σημεία 108-109. 

36 Άρθρο 21, παράγραφος 13, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 
17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1). 
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πρότεινε την πραγματοποίηση επενδύσεων σε χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένο 
περιβάλλον κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Ωστόσο, παρά τη σύσταση 
αυτή, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν προέβλεπε τη δυνατότητα 
ασύμμετρων αποδόσεων.  

73 Ένας άλλος τρόπος για να προωθήσουν οι επενδυτές του δημόσιου τομέα μια
αυτοσυντηρούμενη αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, είναι η παροχή 
της δυνατότητας σταδιακής αποχώρησης, δηλαδή πρόωρης εξόδου, από τις εταιρείες 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Ωστόσο, τέτοια πρόβλεψη δεν 
περιλαμβάνεται ούτε στις συμφωνίες ετερόρρυθμης εταιρείας (limited partnership 
agreements) που υπογράφηκαν μεταξύ του ΕΤαΕ και των εταιρειών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών, ούτε και στις δύο συμφωνίες ταμείων συμμετοχών που 
έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα από το ΕΤαΕ. Σημειώνουμε ότι η αξιολόγηση των 
ταμείων συμμετοχών του 2015 πρότεινε τη συμπερίληψη μηχανισμών πρόωρης 
εξόδου. 

Η χρήση περισσότερων παρεμβάσεων για τη διοχέτευση της ενωσιακής 
στήριξης στην αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 
αποτελεί πηγή πολυπλοκότητας 

74 Παρότι σε προηγούμενες περιόδους η Επιτροπή διοχέτευε τη στήριξή της στην
αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών μέσω ενός μόνο μέσου, την περίοδο 
2014-2020 χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις (τους 
μηχανισμούς EFG και IFE και το μετοχικό προϊόν του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ). 
Εξετάσαμε αν η Επιτροπή είχε διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των τριών αυτών 
παρεμβάσεων. 

75 Ο μηχανισμός EFG αποσκοπεί να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στο
μετοχικό κεφάλαιο κατά το στάδιο επέκτασης και μεγέθυνσης, ενώ ο IFE 
επικεντρώνεται σε επενδύσεις στα αρχικά στάδια. Ωστόσο οι σχετικοί κανονισμοί 
προβλέπουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης διασταυρούμενων επενδύσεων σε 
διαφορετικά στάδια. Τα δύο μέσα προορίζονταν να αποτελέσουν τις δύο συνιστώσες 
ενός ενιαίου μετοχικού χρηματοδοτικού μέσου της Ένωσης.  

76 Με τη δρομολόγηση στα μέσα του 2016 του μετοχικού προϊόντος του σκέλους
για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ (βλέπε παράρτημα ΙΙ), η πολυπλοκότητα αυξήθηκε, λόγω του 
συνδυασμού μιας εγγύησης από τον προϋπολογισμό και ενός χρηματοδοτικού μέσου 
και, επιπλέον, λόγω της συμμετοχής της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ.  
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77 Προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη του νέου αυτού προϊόντος με
τον υφιστάμενο μηχανισμό EFG, η Επιτροπή αποφάσισε το 2016 να επανεστιάσει τον 
EFG κατά κύριο λόγο σε συμφωνίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σε 
τρίτες χώρες37, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το μετοχικό προϊόν του 
σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ. 

78 Η ύπαρξη τριών μέσων με παρεμφερείς στόχους, υπό τη διαχείριση τριών
διαφορετικών υπηρεσιών εντός της Επιτροπής, είχε ως αποτέλεσμα τον 
πολλαπλασιασμό των προσπαθειών διαχείρισης, αναφοράς στοιχείων και 
παρακολούθησης. Σύμφωνα με τις διάφορες νομικές διατάξεις, το ΕΤαΕ καλείται να 
καταρτίζει χωριστές επιχειρησιακές εκθέσεις για καθένα από τα μέσα, τουλάχιστον 
ανά διετία.  

79 Επί του παρόντος, οι επιχειρησιακές εκθέσεις του ΕΤαΕ σχετικά με το μετοχικό
προϊόν του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς την 
κατάσταση όσον αφορά τα διάφορα υπο-σκέλη, ενώ είναι δύσκολο να σχηματιστεί 
συνολική εικόνα της δομής των παρεμβάσεων σε συνδυασμό.  

80 Σημειώνουμε ότι η Επιτροπή αναγνώρισε τις ανεπάρκειες και τις
αλληλοεπικαλύψεις και πρότεινε μια σημαντικά απλουστευμένη δομή για το 
μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU (2021-2027). Συγκεκριμένα, έχει προτείνει την 
αντικατάσταση των τριών μέσων (EFG, EFI και ΕΤΣΕ) από ένα ενιαίο μέσο το οποίο θα 
παρέχει μια ενιαία εγγύηση από τον προϋπολογισμό.  

Το ΕΤαΕ είναι ο βασικός επενδυτής, αλλά ο τρόπος με τον 
οποίο διαχειρίζεται τις παρεμβάσεις της ΕΕ μπορεί να 
εξορθολογιστεί 

81 Η Επιτροπή διοχετεύει μέσω του ΕΤαΕ τη στήριξή της στο πλαίσιο των υπό
κεντρική διαχείριση παρεμβάσεων κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών της, από 
τη θέσπισή τους στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων της ΕΕ από το ΕΤαΕ. 

37 Το πρόγραμμα COSME είναι ανοικτό σε συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, που πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με τις ρυθμίσεις με την Επιτροπή. 
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Ο ρόλος του ΕΤαΕ είναι σημαντικός 

82 Ο όγκος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τον κλάδο κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών της ΕΕ από επενδυτές του δημόσιου τομέα 
διπλασιάστηκε μεταξύ του 2015 και του 2016 και το 2018 παρέμενε ακόμη σε 
υψηλότερο από το προ της κρίσης επίπεδο του 2007 (βλέπε γράφημα 2). Το ΕΤαΕ, το 
οποίο διαχειρίζεται έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εντολών (βλέπε σημείο 22), 
έχει καταστεί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της αγοράς ευρωπαϊκού 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Το 2018 υπέγραψε συμφωνίες με εταιρείες 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, δεσμευόμενο να επενδύσει, αυτό μόνον, 
1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, 214 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν 
από υποστηριζόμενα από την ΕΕ μέσα. Εξετάσαμε κατά πόσον το ΕΤαΕ διαχειρίστηκε 
τα μέσα κατά τρόπο αποδοτικό. 

83 Έρευνα που διενήργησε το ΕΤαΕ το 201838 κατέδειξε ότι η συμμετοχή του
θεωρείται σημαντική, δεδομένου ότι διαδραματίζει ρόλο βασικού επενδυτή και 
συντελεί στην προσέλκυση επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας την 
αξιοπιστία των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στις οποίες 
επενδύει. Η συμμετοχή του ΕΤαΕ σε επενδύσεις τύγχανε γενικώς θετικής υποδοχής 
από τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές εταιρειών.  

84 Η πλειονότητα των διαχειριστών εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών
συμμετοχών που απάντησαν στην έρευνά μας αποτίμησαν θετικά τη διαδικασία 
δέουσας επιμέλειας του ΕΤαΕ. H ποιότητά της συχνά θεωρείται ως «σφραγίδα 
έγκρισης». Ωστόσο, εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι το ΕΤαΕ είναι προσκολλημένο 
στους τύπους και προσανατολισμένο στη συμμόρφωση, και ότι η διαδικασία έγκρισης 
των αιτήσεων των εταιρειών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 
45 % των διαχειριστών εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών δήλωσε 
ότι η διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων από το ΕΤαΕ διήρκεσε περισσότερο από ένα 
έτος, και το 41 % ανέφερε ότι διήρκεσε μεταξύ 6 μηνών και ενός έτους. Η πλειονότητα 
των ερωτηθέντων (66 %) δήλωσαν ότι βρίσκονταν σε επαφή με τρεις έως πέντε 
συνομιλητές στο ΕΤαΕ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης, ενώ 
ορισμένοι συνομιλητές δεν ήταν πάντοτε εξοικειωμένοι με τις εθνικές ιδιαιτερότητες.  

85 Στην αξιολόγηση για τα ταμεία συμμετοχών του 2015 τονίστηκε ο αντικυκλικός
ρόλος που διαδραμάτισε το ΕΤαΕ διασφαλίζοντας την πρόσβαση των καινοτόμων 
νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ σε κεφάλαια σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. 

38 Έγγραφο εργασίας 2018/51 του ΕΤαΕ, «EIF venture capital Survey 2018 – Fund managers' 
perception of EIF's Value Added», Σεπτέμβριος 2018. 
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Επισημάνθηκε επίσης, ωστόσο, ότι μερίδα των ενδιαφερομένων, ιδίως εταιρείες 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, ενώσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών και ορισμένοι διαχειριστές ταμείων συμμετοχών, εξέφρασαν την άποψη 
ότι η δεσπόζουσα θέση του ΕΤαΕ ως βασικού επενδυτή στην ευρωπαϊκή αγορά 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και ως διαχειριστή ταμείων συμμετοχών 
εγείρει ερωτηματικά όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. 

Τα υποστηριζόμενα από την ΕΕ μέσα αλληλοεπικαλύπτονται με άλλα 
μέσα υπό τη διαχείριση του ΕΤαΕ, αντί να δρουν συμπληρωματικά προς 
αυτά 

86 Το ΕΤαΕ ανέπτυξε πολιτική για την κατανομή των πόρων στο πλαίσιο των
διαφόρων εντολών του (πολιτική κατανομής συμφωνιών). Εξετάσαμε κατά πόσον το 
ΕΤαΕ εφάρμοσε ορθά την πολιτική αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των διαφόρων 
εντολών του. 

87 Το ΕΤαΕ πρέπει να επιλέγει σε ποια εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών
συμμετοχών θα επενδύσει και βάσει ποιας εντολής. Οι συναφείς νομικές βάσεις και 
οι συμφωνίες ανάθεσης των υπό κεντρική διαχείριση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 
μέσων είτε επιτρέπουν είτε όχι τις συνεπενδύσεις με πόρους που προέρχονται από 
άλλες εντολές.  

88 Στο πλαίσιο του μηχανισμού ESU 1998, οι συνεπενδύσεις με το ΕΤαΕ ή με
μηχανισμούς υπό τη διαχείρισή του απαγορεύονταν ρητά39. Αιτία της απαγόρευσης 
ήταν ότι ο μηχανισμός είχε σχεδιαστεί για να συμπληρώνει τις εντολές υπό τη 
διαχείριση του ΕΤαΕ, απευθυνόμενη στις «ΜΜΕ που δεν μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕ ή το ΕΤαΕ λόγω των κριτηρίων υψηλότερου 
κινδύνου40».  

89 Η έννοια των κριτηρίων υψηλότερου κινδύνου επαναλήφθηκε όσον αφορά τους
μηχανισμούς ESU 2001 και GIF, μολονότι οι συνεπενδύσεις επιτράπηκαν για τα δύο 
αυτά μέσα. Στα τέλη του 2017, το 30 % των υποστηριζόμενων από τα εν λόγω μέσα 

39 Παρά την απαγόρευση, εντοπίσαμε μία συνεπένδυση που έκανε χρήση ιδίων πόρων του 
ΕΤαΕ. 

40 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για μέτρα χρηματοδοτικής 
συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που 
δημιουργούν θέσεις απασχόλησης [COM(1998) 26 final της 21.1.1998]. 
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εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών είχε προχωρήσει σε 
συνεπενδύσεις με εταιρείες που σχετίζονταν με άλλες εντολές του ΕΤαΕ (ως επί το 
πλείστον με την εντολή της ΕΤΕπ όσον αφορά τα κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου41). Αυτό καταδεικνύει ότι οι επιλεγείσες εταιρείες δεν επικεντρώνονταν σε 
διαφορετικό τμήμα του κινδύνου, σε σχέση με τις άλλες εντολές του ΕΤαΕ.  

90 Οι νομικές βάσεις που καλύπτουν τους μηχανισμούς EFG και IFE, καθώς και το
ΕΤΣΕ, δεν αναφέρονται πλέον στην έννοια των κριτηρίων υψηλότερου κινδύνου. Και 
στις τρεις προσδιορίζεται ότι πρέπει να δρουν συμπληρωματικά προς τα μέσα που 
χρηματοδοτούνται από εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα. Η νομική βάση του 
ΕΤΣΕ ενθαρρύνει επίσης ρητά τη συμπληρωματικότητα προς υφιστάμενες πράξεις και 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ, ωστόσο η νομική βάση των δύο μηχανισμών δεν περιέχει 
σχετική αναφορά.  

91 Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ καλεί επίσης για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με
τη συνδυασμένη χρήση μέσων της ΕΕ με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο 
της εγγύησης της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα. Η Επιτροπή 
εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του 
ΕΤΣΕ και των ΕΔΕΤ. Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με 
συνεπενδύσεις με άλλες εντολές υπό τη διαχείριση του ΕΤαΕ, παραδείγματος χάριν 
την εντολή της ΕΤΕπ όσον αφορά τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. 

92 Δεδομένου του πολλαπλασιασμού των εντολών του ΕΤαΕ, η ενδιάμεση
αξιολόγηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής σχετικά με τον 
μηχανισμό GIF συνιστούσε την κατάρτιση πολιτικής κατανομής συμφωνιών από το 
ΕΤαΕ42. Το ΕΤαΕ διαθέτει τέτοια πολιτική από το 2009. Μετά από ορισμένες 
τροποποιήσεις, παρέμεινε αμετάβλητη από τα τέλη του 2011 έως την αναθεώρησή 
της, το 2018.  

93 Η πολιτική κατανομής συμφωνιών του 2011 δεν ανέφερε καμία σημαντική
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των διαφόρων εντολών. Ωστόσο, στο πλαίσιο του 
μηχανισμού GIF πραγματοποιήθηκαν συνεπενδύσεις, καθώς το ΕΤαΕ επένδυσε 

41 Η ΕΤΕπ ανέθεσε στο ΕΤαΕ να επενδύσει 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην ικανότητα 
ανάληψης κινδύνου, για τη στήριξη της τεχνολογίας και της βιομηχανικής καινοτομίας. Στο 
πλαίσιο της εντολής όσον αφορά τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, η ΕΤΕπ στοχεύει 
σε εταιρείες της κατώτερης μέσης αγοράς που επικεντρώνονται ειδικά στην Ευρώπη. 

42 ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GHK και Technopolis), 
«Interim evaluation of the Entrepreneurship and Innovation Programme», 2009, σ. IV. 
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κεφάλαια από διάφορες εντολές στην ίδια εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών43. Στην πολιτική κατανομής του 2018 δεν περιέχονται συμπεράσματα 
σχετικά με τυχόν αλληλοεπικαλύψεις. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις 
των εντολών (παραδείγματος χάριν, σχετικά με τομείς ή επιδόσεις) και τη γεωγραφική 
τους εστίαση, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των υπό κεντρική διαχείριση 
παρεμβάσεων της ΕΕ και άλλων εντολών. 

94 Η αρχική πολιτική κατανομής συμφωνιών (σε ισχύ έως το 2018) άφηνε τη λήψη
των σχετικών αποφάσεων εξ ολοκλήρου στην επαγγελματική κρίση του ΕΤαΕ, ενώ η 
νέα πολιτική προβλέπει κριτήρια ποσοτικής44 και ποιοτικής αξιολόγησης, 
προκειμένου να κρίνεται ποια εντολή αντιστοιχεί καλύτερα σε κάθε εταιρεία 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Το ΕΤαΕ δεν μας παρέσχε στοιχεία σχετικά 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχονται στους υπαλλήλους του όσον αφορά 
τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων αυτών. 

95 Το ΕΤαΕ προχώρησε σε δοκιμή της νέας πολιτικής του, εφαρμόζοντάς την σε
συμφωνίες που είχε συνάψει το 2017 και το 2018. Από την εκ των υστέρων αυτή 
δοκιμή προέκυψε ότι, με βάση την ποσοτική εκτίμηση, όσον αφορά ορισμένες 
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παρεμβάσεων της ΕΕ υπό κεντρική 
διαχείριση, το ΕΤαΕ θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει άλλες εντολές του 
δημόσιου τομέα, διότι έλαβαν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με τις 
υποστηριζόμενες από την ΕΕ. Το ΕΤαΕ δεν μας παρέσχε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας των παρεμβάσεων.  

Το ΕΤαΕ αντιμετώπισε δυσκολίες σε σχέση με την έξοδο από 
υποστηριζόμενες από την ΕΕ εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών 

96 Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών αποκομίζουν απόδοση
κατά την πώληση μιας επιχείρησης (ή την «έξοδο» από αυτή). Η έξοδος 
πραγματοποιείται είτε μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς στο χρηματιστήριο (initial 

43 Το ΕΤαΕ χρησιμοποίησε κεφάλαια από άλλες εντολές για το 41 % των επενδύσεων σε 
υποστηριζόμενες από τον μηχανισμό GIF εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών. 

44 Η κατάταξη καθορίζεται βάσει, παραδείγματος χάριν, της στρατηγικής της εταιρείας 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, των κλάδων ή των σταδίων στα οποία επιθυμεί 
να επενδύσει και της γεωγραφικής της εστίασης. Υπάρχουν επίσης κριτήρια αποκλεισμού, 
όπως το κριτήριο «νέοι διαχειριστές», καθώς ορισμένες εντολές δεν επιτρέπουν τη 
συμμετοχή τους. 
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public offering, IPO) είτε μέσω πώλησης της επιχείρησης σε επενδυτή του κλάδου 
(πώληση με διαπραγμάτευση) ή σε άλλη εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών ή ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου. Όταν μια επιχείρηση του 
χαρτοφυλακίου δεν έχει εναπομένουσα αξία, η λογιστική αξία της διαγράφεται από 
τον ισολογισμό σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Εξετάσαμε τη 
στρατηγική εξόδου που εφαρμόζουν οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων. Επίσης, εξετάσαμε 
τη στρατηγική περαίωσης των υπό εξέταση εντολών. 

97 Το 2018, οι τρεις κύριοι, βάσει της αξίας, τρόποι εξόδου στην ευρωπαϊκή αγορά
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ήταν οι εξής: α) πώληση με 
διαπραγμάτευση, 35 %· β) αρχική δημόσια προσφορά, 22 %· γ) διαγραφή από τον 
ισολογισμό, 12 %45. Οι διαχειριστές των ευρωπαϊκών εταιρειών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών θεωρούν την έξοδο από επενδύσεις και την αγορά 
αρχικών δημόσιων προσφορών τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν46. 

98 Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε η Start-up Europe Partnership το 2017,
μόνο το 2 % των αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών εισάγεται στο 
χρηματιστήριο, και περίπου το 15 % του συνολικού όγκου των κεφαλαίων που 
συγκεντρώνονται στην Ευρώπη προέρχεται από αρχικές δημόσιες προσφορές. Η 
κατάσταση αυτή είναι προβληματική διότι οι αρχικές δημόσιες προσφορές, εκτός από 
την εξασφάλιση κεφαλαίου ανάπτυξης, προσφέρουν επίσης δυνατότητες εξόδου στις 
εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να 
λειτουργήσει ο συγκεκριμένος κλάδος47. 

99 Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται ο αριθμός των εξόδων και οι εναπομένουσες
επενδύσεις όλων των υποστηριζόμενων από την ΕΕ παρεμβάσεων την 
30ή Ιουνίου 2018. 

100 Η διάρκεια ζωής κάθε εταιρείας κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
καθορίζεται στη συμφωνία ετερόρρυθμης εταιρείας (limited partnership). Το ΕΤαΕ 

45 Invest Europe, 2018 European Private Equity Activity Report. Άλλοι τρόποι εξόδου είναι η 
αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, η πώληση σε άλλη εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου, η 
πώληση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η επαναγορά από τον διαχειριστή / τον ιδιοκτήτη. 

46 Έγγραφο εργασίας 2018/48 του ΕΤαΕ (Helmut Kraemer-Eis, Antonia Botsari, Salome 
Gvetadze, Frank Lang), «EIF venture capital Survey 2018: Fund managers’ market sentiment 
and views on public intervention», 2018. 

47 Start-up Europe Partnership, «SEP Monitor: Scale-up report», Ιούνιος 2017. 
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αντιμετώπισε δυσκολίες στην περαίωση δύο από τις εντολές της Επιτροπής (ESU 1998 
και ESU 2001), διότι οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών δεν είχαν 
κατορθώσει να πωλήσουν όλες τις επιχειρήσεις στο χαρτοφυλάκιό τους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Κατά την αξιολόγηση των εταιρειών για την επιλογή 
των επενδύσεων στο πλαίσιο των μηχανισμών ESU 1998 και ESU 2001, το ΕΤαΕ δεν 
έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ικανότητά τους όσον αφορά τη διαχείριση του σταδίου 
της εκποίησης. Το πρόβλημα της εξόδου αντιμετωπίστηκε με καθυστέρηση, και 
χρειάστηκε να παραταθεί η λειτουργία των δύο πρώτων μέσων (ESU 1998 και ESU 
2001), τα οποία είχαν ήδη ολοκληρωθεί, προκειμένου να δοθεί χρόνος στο ΕΤαΕ για 
την εξεύρεση τρόπων εκποίησης. 

Πίνακας 3 – Έξοδοι υποστηριζόμενων από την ΕΕ εταιρειών κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων του ΕΤαΕ. 

101 Ως αποτέλεσμα, στα μέσα του 2018, ο μηχανισμός ESU 1998, η εντολή του
οποίου είχε λήξει τον Ιούλιο του 2014, εξακολουθούσε να συμμετέχει σε εταιρείες με 
επενδύσεις σε εξέλιξη σε 12 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούσαν στο 4 % των 
επιχειρήσεων στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί επενδύσεις. Ομοίως, στα μέσα του 
2018, ο μηχανισμός ESU 2001 εξακολουθούσε να συμμετέχει σε εταιρείες, με 
επενδύσεις σε 98 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 31 % των επενδύσεων. 

Κατάσταση την 
30ή Ιουνίου 2018

Αριθμός 
επενδύσεων που 

πραγματοποιήθηκα
ν (Α)

Διαγραφές 
(Β)

Πωλήσεις εξ 
ολοκλήρου 

(Γ)

Συνολικός 
αριθμός
εξόδων 

(Δ)=(Β)+(Γ)

Εναπομένουσες 
επενδύσεις 
(Ε)=(Α)-(Δ)

(Ε) / (Α) % κατόπιν 
στρογγυλοποίησης

Λήξη εντολής 
(μήνας/έτος)

ESU 1998 315 135 168 303 12 4 % Ιούλιος 14

ESU 2001 317 103 116 219 98 31 % Δεκέμβριος 18

GIF 623 89 138 227 396 64 % Νοέμβριος 26

EFG 69 1 1 2 67 97 % Δεκέμβριος 34

IFE / Υπο‐σκέλος 2 του 
μετοχικού προϊόντος του 
σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ

195 1 2 3 192 98 % Δεκέμβριος 42

Υπο‐σκέλος 1 του μετοχικού 
προϊόντος του σκέλους για τις 
ΜΜΕ του ΕΤΣΕ

43 0 0 0 43 100 % Δεκέμβριος 42

Σύνολο 1 562 329 425 754 808 52 %
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Οι διαχειριστικές αμοιβές του ΕΤαΕ δεν είναι πλήρως διαφανείς και δεν 
έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της πολιτικής 

102 Η Επιτροπή καταβάλλει διαχειριστική αμοιβή στο ΕΤαΕ για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών της ΕΕ για λογαριασμό της48. 
Επίσης, επιστρέφει στο ΕΤαΕ ορισμένα έξοδα που κρίνονται επιλέξιμα, όσον αφορά 
την υλοποίηση των μέσων της ΕΕ (άλλα έξοδα διαχείρισης). Εξετάσαμε κατά πόσον η 
διαχειριστική αμοιβή που καταβάλλεται από την Επιτροπή είναι δικαιολογημένη και 
εάν συντελεί στην επίτευξη των στόχων πολιτικής. 

103 Οι συμφωνίες ανάθεσης καθορίζουν τα ανώτατα όρια των αμοιβών μεταξύ
του 5,7 % και του 8,5 % της παρέμβασης της ΕΕ. (Βλέπε πίνακα 4 για λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα όρια των αμοιβών ανά παρέμβαση). 

Πίνακας 4 – Όρια διαχειριστικής αμοιβής ανά παρέμβαση 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει συμφωνιών ανάθεσης. 

104 Στις διαχειριστικές αμοιβές που η Επιτροπή καταβάλλει στο ΕΤαΕ προστίθενται
οι αντίστοιχες αμοιβές που χρεώνουν οι διαχειριστές των υποστηριζόμενων από την 
ΕΕ εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, οι οποίες κατά κανόνα 
αντιστοιχούν στο 2 % ετησίως του ανειλημμένου ποσού. Επιπλέον, η δρομολόγηση 
του πανευρωπαϊκού προγράμματος ταμείων συμμετοχών πρόσθεσε ένα ακόμη 
επίπεδο διοικητικών διαδικασιών (βλέπε σημείο 20). Ο διαχειριστής κάθε ταμείου 
συμμετοχών εισπράττει επίσης διαχειριστική αμοιβή, που μπορεί να κυμαίνεται από 

48 Επίσης, η Επιτροπή καταβάλλει αμοιβές στην ΕΤΕπ για την εγγύηση κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών που συνδέεται με το ΕΤΣΕ. 

ESU 1998 
ESU 2001

GIF EFG IFE ΕΤΣΕ

Διοικητική αμοιβή 
(Α)

Δεν έχει 
καθοριστεί

Δεν έχει 
καθοριστεί

2,8 % 2,8 % 2,8 %

Προμήθεια κινήτρου 
σχετική με την 
πολιτική (Β)

Δεν έχει 
καθοριστεί

Δεν έχει 
καθοριστεί

3,2 % 3,2 % 2,9 %

Ανώτατο όριο 
διαχειριστικής 
αμοιβής (Γ) = 
(Α)+(Β)

8,5 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 5,7 %

Αμοιβή ταμειακής 
διαχείρισης και 
λοιπά διαχειριστικά 
έξοδα

- - 1,0 % 1,5 % -
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8 % έως 12 % της ανειλημμένης συνεισφοράς της ΕΕ κατά τη διάρκεια ζωής του 
ταμείου (συνήθως περίπου 12 έτη). 

Έλλειψη διαφάνειας στην αιτιολόγηση των τελών εκκίνησης 

105 Οι συμφωνίες ανάθεσης μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤαΕ προβλέπουν, στο
πλαίσιο των διοικητικών αμοιβών, την καταβολή τέλους εκκίνησης κατά την έναρξη 
της περιόδου εφαρμογής (παράρτημα III). Τα εν λόγω τέλη καλύπτουν: α) την 
προετοιμασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η οποία περιλαμβάνει 
λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων)· 
β) την οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων ΤΠ του ΕΤαΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου· γ) την κατάρτιση τυποποιημένων νομικών 
εγγράφων. 

106 Δεδομένου ότι το ΕΤαΕ διαχειρίζεται τα υποστηριζόμενα από την ΕΕ μέσα εδώ
και μία εικοσαετία, θα ανέμενε κανείς να έχει αναπτύξει συνεργίες και τεχνογνωσία, 
τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πόρων ιδίως κατά τη 
διαδικασία εκκίνησης νέων μέσων. Αυτό όμως δεν ισχύει, και τα τέλη εκκίνησης που 
καταβάλλονται από την Επιτροπή στο ΕΤαΕ αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. 
Για τον μηχανισμό GIF, η Επιτροπή κατέβαλε 0,3 εκατομμύρια ευρώ ως τέλος 
εκκίνησης (0,8 % του συνολικού ανώτατου ορίου των αμοιβών). Όσον αφορά 
περισσότερο πρόσφατα μέσα, το τέλος εκκίνησης αυξήθηκε σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ 
στην περίπτωση του μηχανισμού EFG (13 % του συνολικού ανώτατου ορίου των 
αμοιβών), σε 4 εκατομμύρια ευρώ για τον μηχανισμό IFE (14 % του συνολικού 
ανώτατου ορίου των αμοιβών) και σε 5 εκατομμύρια ευρώ για το μετοχικό προϊόν του 
σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ (7 % του συνολικού ανώτατου ορίου των αμοιβών). 

107 Η Επιτροπή δεν συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες
που επωμίζεται το ΕΤαΕ στο στάδιο της εκκίνησης. Στην ειδική έκθεσή μας 
αριθ. 20/2017 σχετικά με τα μέσα εγγύησης δανείων49 σχολιάσαμε τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης των αμοιβών μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤαΕ. Διαπιστώσαμε 
ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης ισχύουν επίσης για τα μέσα κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών, ιδίως η διαπίστωση ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά έξοδα προηγούμενων μέσων. 

49 Ειδική έκθεση αριθ. 20/2017 του ΕΕΣ, με τίτλο «Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσα 
εγγύησης δανείων: παρά τα θετικά αποτελέσματα, χρειάζεται καλύτερη στόχευση 
δικαιούχων και συντονισμός με τα εθνικά προγράμματα». 
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Η προμήθεια κινήτρου που σχετίζεται με τους στόχους πολιτικής δεν είναι 
απολύτως κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό 

108 Η ισχύουσα προμήθεια κινήτρου δεν προωθεί την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής
αγοράς κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Παραδείγματος χάριν, το ΕΤαΕ 
εισπράττει προμήθεια κινήτρου για κάθε σύμβαση που υπογράφεται με διαχειριστή 
εταιρείας κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, το ύψος της οποίας 
διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμβάσεων που υπογράφονται. Ωστόσο, 
η προμήθεια κινήτρου είναι δομημένη κατά τρόπο ώστε το ΕΤαΕ δεν υποχρεούται να 
επιτύχει κάποια καθορισμένη τιμή-στόχο όσον αφορά τον αριθμό των εταιρειών 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στις οποίες αναμένεται να επενδύσει. 
Επιπλέον, παρατηρούμε ότι η εν λόγω προμήθεια δεν αυξάνεται προοδευτικά, 
ανάλογα με τον αριθμό των συμβάσεων που υπογράφονται. Για τους μηχανισμούς 
GIF και EFG, το ΕΤαΕ εισπράττει μια κατ’ αποκοπήν αμοιβή, ενώ στην περίπτωση του 
μηχανισμού IFE καταβάλλεται υψηλότερη προμήθεια για τις τέσσερις πρώτες 
συμβάσεις που υπογράφονται.  

109 Η προμήθεια κινήτρου δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επίτευξη των τιμών-
στόχου που καθορίζονται για τις παρεμβάσεις. Παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση 
του EFG, η Επιτροπή έχει ορίσει ως ελάχιστη τιμή-στόχο τη στήριξη τουλάχιστον 360 
επιλέξιμων επιχειρήσεων. Ωστόσο, καταβάλλει μέρος της προμήθειας κινήτρου στο 
ΕΤαΕ, ακόμη και αν η εν λόγω τιμή-στόχος δεν επιτευχθεί (βλέπε πίνακα 2). 

110 Η προμήθεια κινήτρου που σχετίζεται με τους στόχους της πολιτικής δεν έχει
σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή στους λιγότερο ανεπτυγμένους τομείς 
δραστηριότητας της ΕΕ. Στο πλαίσιο των μηχανισμών ESU 1998/2001 και του 
μηχανισμού GIF δεν παρέχονται κίνητρα στο ΕΤαΕ προκειμένου να επενδύσει σε νέες 
αγορές. Τα άλλα μέσα περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα κίνητρο –μολονότι τα ποσά 
είναι αμελητέα σε σύγκριση με άλλους τύπους κινήτρων– αλλά δεν δίδεται 
προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών. 



47 

Συμπεράσματα και συστάσεις 
111 Η ΕΕ συμμετέχει στην αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών εδώ και
περισσότερο από δύο δεκαετίες, περίοδο κατά την οποία η Επιτροπή αύξησε 
σημαντικά τη στήριξή της. Παρά τη σημαντική χρηματοδότηση που έχει διαθέσει η ΕΕ 
για την ενίσχυση της αγοράς κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, εξακολουθούν 
να υπάρχουν προκλήσεις. 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της ΕΕ 

112 Διαπιστώσαμε ότι οι αποφάσεις σχετικά με την κλίμακα της παρέμβασης της
ΕΕ δεν ήταν επαρκώς εμπεριστατωμένες, είτε επειδή δεν είχε προηγηθεί εκ των 
προτέρων αξιολόγηση ή εκτίμηση αντικτύπου, είτε επειδή οι αξιολογήσεις 
διενεργήθηκαν μετά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τον προϋπολογισμό. Η 
ανάλυση του χρηματοδοτικού κενού δεν κάλυψε διάφορες πτυχές, καθώς δεν 
διενεργήθηκε σε επίπεδο κρατών μελών, τομέων δραστηριότητας ή σταδίων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικών συμμετοχών (βλέπε σημεία 29 έως 36). 

113 Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των μελλοντικών παρεμβάσεων, η Επιτροπή
πρέπει να διενεργεί εγκαίρως ουσιαστικές ενδιάμεσες και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από την εμπειρία των 
προηγούμενων. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις, στις περιπτώσεις που 
διενεργήθηκαν, κατά κανόνα διενεργήθηκαν πολύ νωρίς, συχνά πριν από την 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Επιπλέον, δεν περιλάμβαναν αναλύσεις βάσει 
ποσοτικών δεδομένων και δεν εξέταζαν εναλλακτικά σενάρια. Συνεπώς, παρά το 
γεγονός ότι η στήριξη του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών έχει ιστορία 
20 ετών, μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με τον επιτευχθέντα αντίκτυπο (βλέπε σημεία 37 έως 46). 

Σύσταση 1 – Να διενεργηθούν οι αναγκαίες αναλύσεις 
προκειμένου να βελτιωθεί η αξιολόγηση των παρεμβάσεων 
της ΕΕ 

Η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τις πληροφορίες στις οποίες βασίζει τις αποφάσεις 
της. Ειδικότερα, πρέπει: 

α) να αναλύσει διεξοδικά τις αστοχίες της αγοράς ή τις περιπτώσεις 
υποαξιοποίησης επενδύσεων σε ενωσιακό, εθνικό και τομεακό επίπεδο, καθώς 
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και στα διάφορα στάδια ανάπτυξης των επιχειρήσεων, προκειμένου να διαθέσει 
ανάλογα χρηματοδοτικούς πόρους στις παρεμβάσεις κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύστασης: έως την υπογραφή των συμφωνιών 
ανάθεσης με τους εταίρους υλοποίησης (τέλος 2022). 

Προκειμένου να βελτιώσει τις αξιολογήσεις της, η Επιτροπή οφείλει: 

β) να διασφαλίζει τη συγκέντρωση των σχετικών δεδομένων, ώστε οι αξιολογητές 
να επικεντρώνονται στην αποτελεσματικότητα της στήριξης προβαίνοντας, κατά 
περίπτωση, σε ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων· 

γ) να διενεργήσει αναδρομικές αξιολογήσεις συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά 
την επενδυτική περίοδο για τους μηχανισμούς ESU 1998, ESU 2001 και GIF, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων 
σχετικά με τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύστασης: το συντομότερο δυνατόν ή, το 
αργότερο, έως το τέλος του 2021. 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης επενδυτικής στρατηγικής 

114 Η Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει ολοκληρωμένη επενδυτική στρατηγική,
προκειμένου να αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών. Οι παρεμβάσεις της ΕΕ δεν έδωσαν προτεραιότητα σε χώρες με λιγότερο 
ανεπτυγμένες αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή στους λιγότερο 
ανεπτυγμένους τομείς δραστηριότητας. Η αγορά της ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα, και η χρησιμοποίηση ποικίλων 
μέσων δημιούργησε περιττή πολυπλοκότητα. 

115 Οι παρεμβάσεις της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών βασίζονται σε μια προσέγγιση με γνώμονα τη ζήτηση, 
σύμφωνα με την οποία η επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων γίνεται με βάση 
την αξία τους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση ή τον τομέα δραστηριότητας. 
Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι η προσέγγιση αυτή ευνοεί σαφώς τις πλέον ανεπτυγμένες 
αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, γεγονός που οδηγεί σε 
συγκέντρωση των επενδύσεων, κάτι που δεν συντελεί στην ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (βλέπε σημεία 49 
έως 63). 
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116 Η Επιτροπή δεν όρισε την επίτευξη υψηλών αποδόσεων ως στόχο των
παρεμβάσεών της. Γενικώς, η προσέλκυση επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, η οποία 
είναι απαραίτητη για μια βιώσιμη αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, 
είναι δυνατή μόνον εάν οι επενδύσεις αποφέρουν υψηλές αποδόσεις. Ο μηχανισμός 
ESU 1998 επένδυσε 101 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας συνολική καθαρή ζημία 
ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ από τη θέσπισή του. Παρόμοια είναι η εικόνα όσον 
αφορά τα τμήματα των χαρτοφυλακίων των μηχανισμών ESU 2001 και GIF που έχουν 
ρευστοποιηθεί. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή παρέχει στήριξη μόνον βάσει της αρχής 
pari-passu, χωρίς να παραιτείται από μέρος της απόδοσής της προς όφελος των 
επενδυτών του ιδιωτικού τομέα ή να αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος των ζημιών 
(βλέπε σημεία64 έως 73). 

Σύσταση 2 – Να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη επενδυτική 
στρατηγική 

Προκειμένου να αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών, η Επιτροπή πρέπει:  

α) να λάβει περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και σε 
λιγότερο ανεπτυγμένους τομείς δραστηριότητας.  

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: εγκαίρως, για την προετοιμασία 
της νέας περιόδου προγραμματισμού (τέλη 2020). 

Προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της ενωσιακής αγοράς κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών από τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα, η Επιτροπή 
οφείλει:  

β) να ορίζει κατάλληλες τιμές-στόχο σε επίπεδο μέσων για την προσέλκυση 
επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους 
στόχους της πολιτικής, καθώς και την ανάπτυξη των διάφορων αγορών 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και τομέων δραστηριότητας σε τοπικό 
επίπεδο· 

γ) να διερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης ρητρών σταδιακής εξόδου· 

δ) να διερευνήσει το ενδεχόμενο χρήσης ασύμμετρου επιμερισμού των κερδών ή 
του κινδύνου σε περίπτωση σημαντικών ανεπαρκειών της αγοράς, δηλαδή την 
παραίτηση της Επιτροπής από μέρος της απόδοσης προς όφελος των άλλων 
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επενδυτών, ή την ανάληψη των πρώτων ζημιών όταν οι αποδόσεις είναι 
αρνητικές.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύστασης: πριν από τη διαπραγμάτευση των 
νέων συμφωνιών ανάθεσης (τέλη 2022). 

Υλοποίηση των παρεμβάσεων της ΕΕ 

117 Το ΕΤαΕ έχει καταστεί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της
ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, διαχειριζόμενο 
αυξανόμενο αριθμό εντολών. Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας του ΕΤαΕ είναι 
διεξοδική, και λόγω της ποιότητάς της θεωρείται συχνά ως «σφραγίδα έγκρισης». 
Ωστόσο, η διαδικασία συχνά θεωρείται ιδιαίτερα χρονοβόρα και τυπολατρική, και το 
45 % των διαχειριστών εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ανέφεραν 
ότι χρειάστηκε περισσότερο από ένα έτος για την έγκριση της αίτησής τους από το 
ΕΤαΕ. Επιπλέον, κατά την περίοδο εκείνη, οι διαχειριστές έπρεπε να βρίσκονται σε 
επαφή με περισσότερους του ενός συνομιλητές, οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι 
στον ίδιο βαθμό με την υπόθεσή τους.  

118 Οι υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις της ΕΕ αλληλοεπικαλύπτονται με
διάφορες άλλες δημόσιες παρεμβάσεις, τις οποίες επίσης διαχειρίζεται το ΕΤαΕ. Η 
Επιτροπή έχει λάβει περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
το ΕΤαΕ αποφασίζει στο πλαίσιο ποιας εντολής θα επενδύσει σε ποια εταιρεία 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (βλέπε σημεία 86 έως 95). 

119 Το ΕΤαΕ αντιμετώπισε δυσκολίες στην περαίωση δύο από τις εντολές της
Επιτροπής που είχαν λήξει (ESU 1998 και ESU 2001), διότι οι εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών δεν είχαν κατορθώσει να πωλήσουν όλες τις 
επιχειρήσεις στο χαρτοφυλάκιό τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Λόγω 
της καθυστερημένης αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού, χρειάστηκε να παραταθεί 
η λειτουργία των δύο μέσων, τα οποία είχαν ήδη λήξει, προκειμένου να δοθεί χρόνος 
στο ΕΤαΕ για την εξεύρεση τρόπων εκποίησης (βλέπε σημεία 96 έως 101). 

120 Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή καταβάλλει σημαντικά τέλη εκκίνησης κατά τη
δρομολόγηση κάθε νέου μέσου. Δεν παρατηρούμε εξοικονόμηση πόρων ως 
αποτέλεσμα συνεργιών και τεχνογνωσίας που θα μπορούσαν να έχουν αναπτυχθεί 
από το ΕΤαΕ, μετά από δύο δεκαετίες διαχείρισης υποστηριζόμενων από την ΕΕ 
μέσων. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένη σχετικά με τις 
πραγματικές δαπάνες που βαρύνουν το ΕΤαΕ (βλέπε σημεία 105 έως 107). 
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121 Η προμήθεια κινήτρου που σχετίζεται με τους στόχους της πολιτικής δεν έχει
σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των τιμών-στόχου που 
έχουν καθοριστεί για τις παρεμβάσεις ή να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε χώρες με 
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή σε 
λιγότερο ανεπτυγμένους τομείς δραστηριότητας (βλέπε σημεία 108 έως 110). 

Σύσταση 3 – Να εξορθολογιστεί η διαχείριση των 
παρεμβάσεων της ΕΕ από το ΕΤαΕ 

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα, η Επιτροπή οφείλει να συνεργαστεί με το 
ΕΤαΕ προκειμένου:  

α) να εξορθολογιστεί η διαδικασία έγκρισης των έργων με τη συντόμευσή της· 

β) να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζει πολιτική κατανομής συμφωνιών, η οποία 
εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των παρεμβάσεων της ΕΕ και των 
λοιπών εντολών υπό τη διαχείριση του ΕΤαΕ· 

γ) να διασφαλιστεί ότι προσδιορίζει επαρκείς δυνατότητες εξόδου κατά την έγκριση 
επενδύσεων σε εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύστασης: εγκαίρως για τη διαπραγμάτευση των 
νέων συμφωνιών ανάθεσης (τέλη 2022). 

Η διαχειριστική αμοιβή που καταβάλλεται από την Επιτροπή στο ΕΤαΕ πρέπει: 

δ) να αντιστοιχεί στην επιστροφή των δαπανών τις οποίες πράγματι επωμίζεται το 
ΕΤαΕ στο στάδιο της εκκίνησης κατά τη δημιουργία νέων μέσων· 

ε) να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο για την επιδίωξη των 
γενικών στόχων των παρεμβάσεων, και ειδικότερα της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, αυξανόμενη 
σταδιακά με την επίτευξη των ελάχιστων συμφωνηθέντων ορόσημων επιδόσεων. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύστασης: εγκαίρως για τη διαπραγμάτευση των 
νέων συμφωνιών ανάθεσης (τέλη 2022). 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Alex 
Brenninkmeijer, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη 
συνεδρίασή του της 17ης Σεπτεμβρίου 2019. 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Klaus-Heiner Lehne 
Πρόεδρος 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα I - Συνήθης δομή εταιρείας κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών 

Πηγή: Προσαρμογή από το «2018 Professional Standards Handbook» της Invest Europe. 

Ετερόρρυθμοι εταίροι/Επενδυτές (π.χ.):
- Συνταξιοδοτικά ταμεία
- Ασφαλιστικές εταιρείες
- Κληροδοτήματα
- Φορείς διαχείρισης οικογενειακής

περιουσίας
- Κρατικά επενδυτικά ταμεία
- Ταμεία συμμετοχών

Διαχειριστής 

Εταιρεία κεφαλαίου 
επιχειρηματικών 

συμμετοχών

Ομόρρυθμος 
εταίρος/διαχειριστής

Επενδυτικός 
σύμβουλος 

ΑποδόσειςΚεφάλαιο

Μετοχικό 
κεφάλαιο/Δάνεια

Αποδόσεις

Κεφάλαιο

Επιχειρήσεις του 
χαρτοφυλακίου Υποσύμβουλοι

Διαχείριση των 
επιχειρήσεων του 

χαρτοφυλακίου 

Αποδόσεις

Κεφάλαιο 

Διαχειριστική 
αμοιβή/συμμετοχή 
επί της δημιουργίας 

υπεραξίας/αποδόσεις

Αμοιβή

Αμοιβή

Παροχή 
συμβουλών

Αμοιβή
Παροχή 
συμβουλών
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Παράρτημα II - Μετοχικό προϊόν του σκέλους για τις ΜΜΕ του 
ΕΤΣΕ 

01 Τον Ιούνιο του 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό για το ΕΤΣΕ, με
εγγύηση της ΕΕ ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε συνδυασμό με τη συνεισφορά 
του Ομίλου ΕΤΕπ, ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το συνολικό ποσό φθάνει τα 
21 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την 
επέκταση της εγγύησης της ΕΕ κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ, σε 
26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο όμιλος της ΕΤΕπ αύξησε επίσης τη συνεισφορά του κατά 
2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά έχουν εγγραφεί 
33,5 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό. Η εξέλιξη αυτή απεικονίζεται στο 
γράφημα 9.  

Γράφημα 9 – Εξέλιξη της εγγύησης της ΕΕ για το ΕΤΣΕ 

Πηγή: Έκθεση των ΕΤΕπ/ΕΤαΕ, του 2017. 

02 Τα 33,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατανέμονται σε δύο σκέλη: i) στο σκέλος
υποδομής και καινοτομίας· ii) στο σκέλος για τις ΜΜΕ. Μετά την επέκταση της 
εγγύησης της ΕΕ για το ΕΤΣΕ, το σκέλος για τις ΜΜΕ αυξήθηκε κατά 
5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 
6,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.  

03 Το μετοχικό προϊόν του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ αποτελεί τμήμα του
σκέλους για τις ΜΜΕ και περιλαμβάνει δύο υπο-σκέλη. Στο πλαίσιο του υπο-σκέλους 
1, το ΕΤαΕ παρέχει επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε: i) εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών που επενδύουν στα στάδια επέκτασης και μεγέθυνσης· 
ii) εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που επενδύουν σε πολλαπλά
στάδια· iii) επιχειρήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Η μέγιστη εγγύηση της ΕΕ καλύπτει

Αρχικό ΕΤΣΕ

+€10 δισεκ
ατ. ευρώ

+2,5 δισεκα
τ. ευρώ

23 δισεκατ. ευρώ Σκέλος υποδομής
και καινοτομίας

Σκέλος για τις 
ΜΜΕ

10,5 δισεκατ. 
ευρώ

Εγγύηση της ΕΕ
16 δισεκατ. ευρώ

Συνεισφορά της 
ΕΤΕπ

5 δισεκατ. ευρώ
21 δισεκατ. ευρώ

Εγγύηση της ΕΕ
26 δισεκατ. ευρώ

Συνεισφορά της 
ΕΤΕπ

7,5 δισεκατ. 
ευρώ

33,5 δισεκατ. 
ευρώ

Τροποποιημένο ΕΤΣΕ
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1 δισεκατομμύριο ευρώ και η ρευστότητα παρέχεται από την ΕΤΕπ. Επιπλέον, το ΕΤαΕ 
πρέπει να χρηματοδοτήσει 50 εκατομμύρια ευρώ με ίδιο κίνδυνο.  

04 Το υπο-σκέλος 2 αποτελεί τμήμα ανώτερης εξασφάλισης του μηχανισμού IFE.
Από κοινού με το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης της ΕΤΕπ, προστέθηκε ως 
συμπληρωματικό στον ήδη υφιστάμενο IFE («Ορίζων 2020»). Στο γράφημα 10 
παρέχεται επισκόπηση του μετοχικού προϊόντος του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ, 
πριν από την επέκταση της εγγύησης της ΕΕ για το ΕΤΣΕ. 

Γράφημα 10 - Διάρθρωση του μετοχικού προϊόντος του σκέλους για τις 
ΜΜΕ του ΕΤΣΕ, πριν από την επέκταση της εγγύησης της ΕΕ για το ΕΤΣΕ 

Πηγή: Διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ, SB/16/16. 

05 Μια επένδυση ύψους 100 ευρώ στο πλαίσιο του υπο-σκέλους 1 θα
χρηματοδοτηθεί με 95,2 ευρώ από την ΕΤΕπ, με εγγύηση της ΕΕ, και με 4,8 ευρώ από 
την συμμετοχή του ΕΤαΕ. Ο κίνδυνος θα κατανεμηθεί βάσει της αρχής pari-passu, σε 
αναλογία 4,8/95,2. 

06 Στο υπο-σκέλος 2 κάθε επένδυση χρηματοδοτείται σύμφωνα με το ποσοστό των
επιμέρους τμημάτων. Σε μια επένδυση ύψους 100 ευρώ, τα 45 ευρώ θα 
χρηματοδοτηθούν από το τμήμα ήσσονος εξασφάλισης του IFE, τα 26,5 ευρώ από το 
τμήμα ανώτερης εξασφάλισης της ΕΤΕπ (με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
μέσω του μετοχικού προϊόντος του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ), και τα 28,5 ευρώ 
από το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης του ΕΤαΕ. Ο μηχανισμός IFE θα καλύψει ζημία 
μέχρι 45 ευρώ· οι ζημίες που υπερβαίνουν το όριο αυτό, θα καλύπτονται βάσει της 

Συνολική επενδυτική ικανότητα στο πλαίσιο του μετοχικού προϊόντος του σκέλους για τις ΜΜΕ και του 
μηχανισμού IFE

(2 068 εκατομμύρια ευρώ)

Μετοχικό προϊόν του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ
(1 270 εκατομμύρια ευρώ)

Μετοχικό προϊόν του σκέλους 
για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ

Υπο-σκέλος 1
[Ρευστότητα ΕΤΕπ]

(1 000 εκατομμύρια ευρώ)

5 %
ΕΤαΕ

«Ορίζων 2020»
Συμμετοχή IFE

[Τμήμα ήσσονος 
εξασφάλισης]

(458 εκατ. ευρώ)
45 %

Τμήμα ανώτερης 
εξασφάλισης του 

ΕΤΣΕ
[Ρευστότητα 

ΕΤΕπ] 
(270 εκατ. ευρώ)

26,5 %

Τμήμα ανώτερης 
εξασφάλισης του 

ΕΤαΕ
[ιδίου κινδύνου]
(290 εκατ. ευρώ)

28,5 %

Μετοχικό προϊόν του σκέλους 
για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ

Υπο-σκέλος 2

Μη χρησιμοποιηθέντες πόροι
(προσέγγιση με γνώμονα τη 

ζήτηση)
1 418 εκατ. ευρώ

Μεταφορά τεχνολογίας
80 εκατ. ευρώ 

Επιχειρηματικοί άγγελοι
120 εκατ. ευρώ

Κοινωνικός αντίκτυπος
150 εκατ. ευρώ

Πανευρωπαϊκό ταμείο 
συμμετοχών

300 εκατ. ευρώ

Επενδυτικοί στόχοι*

Επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου του ΕΤΣΕ στο στάδιο της 
ανάπτυξης, με συμμετοχή 5 % του ΕΤαΕ βάσει της αρχής pari-passu

*Ποσό διαθέσιμο για συγχρηματοδότηση με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες βάσει των όρων της πλατφόρμας μετοχικού κεφαλαίου
ΕΤαΕ-εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών

Μηχανισμός για τα αρχικά στάδια (πολυεπίπεδη διάρθρωση 
1 018 εκατομμυρίων ευρώ) με συμμετοχή των ΕΤΣΕ-ΕΤαΕ στο τμήμα 
ανώτερης εξασφάλισης και του IFE στο τμήμα ήσσονος εξασφάλισης

Μετοχικό προϊόν του σκέλους 
για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ

Υπο-σκέλος 1
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αρχής pari-passu από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης 
του ΕΤαΕ, σε αναλογία 26,5/28,5.  

07 Συνεπεία της επέκτασης της εγγύησης της ΕΕ για το ΕΤΣΕ, το διοικητικό
συμβούλιο του ΕΤΣΕ αποφάσισε την αύξηση της εγγύησης της ΕΕ για το μετοχικό 
προϊόν του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ, κατά 1 050 εκατομμύρια ευρώ σε 
2 320 εκατομμύρια ευρώ τον Οκτώβριο του 2018. Από το πρόσθετο αυτό ποσό, 
950 εκατομμύρια ευρώ προορίζονταν για το υπο-σκέλος 1 και 100 εκατομμύρια ευρώ 
για το υπο-σκέλος 2.  

08 Λόγω της ρύθμισης επιμερισμού του κινδύνου που παρουσιάζεται στο
γράφημα 10, το ΕΤαΕ θα κληθεί να συνεπενδύσει ένα επιπλέον ποσό 
47 εκατομμυρίων ευρώ (4,8 %) στο υπο-σκέλος 1. Μια επιπλέον αύξηση της εγγύησης 
της ΕΕ για το υπο-σκέλος 2 του ΕΤΣΕ, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, συνεπάγεται 
επίσης αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στον μηχανισμό IFE κατά 
170 εκατομμύρια ευρώ και του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης του ΕΤαΕ κατά 
108 εκατομμύρια ευρώ.  

09 Η συνολική επενδυτική ικανότητα ύψους 2 068 εκατομμυρίων ευρώ, όπως
φαίνεται στο γράφημα 10, θα αυξηθεί τότε κατά 1 375 εκατομμύρια ευρώ, για να 
ανέλθει σε 3 443 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 
2 948 εκατομμύρια ευρώ από τα υπό κεντρική διαχείριση προγράμματα, και 
495 εκατομμύρια ευρώ από τα τμήματα ιδίου κινδύνου του ΕΤαΕ. 

10 Η επιδιωκόμενη αύξηση χρειάστηκε περαιτέρω τροποποίηση της συμφωνίας
ανάθεσης για το ΕΤΣΕ, η οποία δεν είχε υπογραφεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 
2018. 
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Παράρτημα III - Σύνθεση της διαχειριστικής αμοιβής που 
καταβάλλεται από την Επιτροπή στο ΕΤαΕ ανά μέσο 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει συμφωνιών ανάθεσης. 

ESU 1998 
ESU 2001

GIF EFG IFE ΕΤΣΕ

Τέλος εκκίνησης √ √ √ √ √

Προμήθεια υπογραφής √ √ √ √

Αμοιβή ετήσιας παρακολούθησης √ √ √

Βασική αμοιβή √ √

Αμοιβή τερματισμού πράξης √

Αριθμός εταιρειών √ √ √ √

Αριθμός νέων χωρών όπου τελικοί 
αποδέκτες έλαβαν χρηματοδότηση

√ √ √

Επιτευχθείσα μόχλευση √ √

Αριθμός επιλέξιμων τελικών 
αποδεκτών

√ √

Ποσό που επενδύθηκε σε 
επιλέξιμους τελικούς αποδέκτες

√ √ √ √

Αριθμός πράξεων επιχειρηματικών 
αγγέλων ή μεταφοράς τεχνολογίας

√ √

Υποχρεώσεις με/σε πράξεις 
επιχειρηματικών αγγέλων ή 
μεταφοράς τεχνολογίας

√

Αμοιβή ταμειακής 
διαχείρισης

√ √ √

Διοικητική αμοιβή

Προμήθεια κινήτρου 
σχετικά με την 
πολιτική
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Ακρωνύμια και συντομογραφίες 
CIP: Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 

COSME: Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ 

EFG: Μηχανισμός μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη 

ESU 1998: Μηχανισμός ενισχύσεων εκκίνησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις 
Τεχνολογίες, όσον αφορά την περίοδο πολυετούς προγραμματισμού που άρχισε 
το 1998 

ESU 2001: Μηχανισμός ενισχύσεων εκκίνησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις 
Τεχνολογίες, όσον αφορά την περίοδο πολυετούς προγραμματισμού που άρχισε 
το 2001 

G&E: Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

GIF: Μηχανισμός υπέρ των καινοτόμων ΜΜΕ και των ΜΜΕ με ισχυρή ανάπτυξη 

IFE: Μηχανισμός μετοχικού κεφαλαίου για τα αρχικά στάδια, στο πλαίσιο του 
InnovFin 

InvestEU: Σχέδιο προγράμματος για την περίοδο πολυετούς προγραμματισμού 
2021-2027 

IPO: Αρχική δημόσια προσφορά 

MAP: Πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα 

ΑΕγχΠ: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

ΕΤαΕ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

ΕΤΕπ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

ΕΤΣΕ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

Μετοχικό προϊόν του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ Mετοχικό προϊόν του σκέλους 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (παράρτημα ΙΙ) 

ΜΜΕ: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
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Γλωσσάριο 
Pari passu: Αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι επενδυτές επενδύουν επί ίσοις όροις 
και απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων. 

Αρχική δημόσια προσφορά: Διαδικασία διάθεσης προς πώληση ή διανομής μετοχών 
μιας επιχείρησης στο κοινό για πρώτη φορά. 

Βασικός επενδυτής: Έμπιστος επενδυτής που αγοράζει σημαντικό μερίδιο εταιρείας 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Οι επενδυτές αυτού του είδους 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο διασφαλίζοντας την πώληση ορισμένου ποσοστού 
και την τόνωση της ζήτησης χάρη στην αξιοπιστία που προσδίδουν στην επένδυση. 

Εγγύηση από τον προϋπολογισμό: Νομική δέσμευση για τη στήριξη επενδύσεων που 
πραγματοποιούν οικονομικοί εταίροι με την παροχή κονδυλίων από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ υπό συγκεκριμένες συνθήκες για την εκπλήρωση υποχρέωσης 
πληρωμής στο πλαίσιο προγράμματος που υποστηρίζεται από την ΕΕ.  

Εκ των προτέρων αξιολόγηση: Αξιολόγηση διενεργούμενη πριν από την υλοποίηση 
μιας παρέμβασης, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται, παραδείγματος χάριν, οι 
ανάγκες, η κλίμακα σε σχέση με το χρηματοδοτικό κενό, η προστιθέμενη αξία της ΕΕ 
και οι πιθανές συνεργίες με άλλα χρηματοδοτικά μέσα. 

Εκτίμηση αντικτύπου: Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών με σκοπό τον 
προσδιορισμό των δυνητικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μιας 
σχεδιαζόμενης δράσης για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών: Ταμείο επενδύσεων που 
διαχειρίζεται κεφάλαια επαγγελματιών επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν σε 
ΜΜΕ που διαθέτουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.  

Ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο (Private equity): Επένδυση σε μη εισηγμένη ιδιωτική 
επιχείρηση, ως αντάλλαγμα για μεσο-μακροπρόθεσμη συμμετοχή, που στη συνέχεια 
πωλείται. Η εισφορά κεφαλαίου χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της 
εκκίνησης ή της ανάπτυξης της εταιρείας. 

Κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital): Κεφάλαιο που 
επενδύεται, σε αντάλλαγμα για συμμετοχή, σε νεοφυείς ή καινοτόμες αναδυόμενες 
επιχειρήσεις οι οποίες εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κινδύνου και έχουν ανάγκη 
εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξή τους. 

Κρατικές ενισχύσεις: Άμεση ή έμμεση κρατική στήριξη προς επιχείρηση ή οργανισμό, 
με την οποία η επιχείρηση ή ο οργανισμός περιέρχεται σε πλεονεκτικότερη θέση 
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έναντι των ανταγωνιστών της/του. Η ΕΕ διαθέτει κανόνες που διέπουν τις κρατικές 
ενισχύσεις για την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή 
επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς. 

Παρέμβαση υπό κεντρική διαχείριση: Επένδυση υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, 
χρηματοδοτούμενη ή υποστηριζόμενη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Ταμείο συμμετοχών (Fund-of-funds): Ταμείο συλλογικών επενδύσεων που επενδύει 
σε άλλα ταμεία επενδύσεων και όχι απευθείας. 

Χρηματοδοτικό μέσο: Χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπό τη 
μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή 
άλλων μέσων επιμερισμού κινδύνου.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» 

ΣΥΝΟΨΗ 

I. Πρωταρχικός στόχος των έξι ελεγχθέντων μέσων είναι η βελτίωση της πρόσβασης των

μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια για την περίοδο 1998-2036. Η

επενδυτική στρατηγική των εν λόγω μέσων, που παρουσιάστηκε σε αρκετές διαδοχικές

γενιές, εξελίχθηκε φυσικά με την πάροδο του χρόνου, αποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες

συνθήκες της αγοράς και στις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες πολιτικής.

Παρότι η έκθεση δεν έχει ως επίκεντρο τον αντίκτυπο στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, 

διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με το κατά πόσον τα εν λόγω μέσα συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου στην ΕΕ, και ιδίως στην ανάπτυξη 

των λιγότερο ανεπτυγμένων αγορών, γεγονός που αποτελεί παρεπόμενο στόχο ορισμένων εκ 

των ελεγχθέντων μέσων. 

Άλλες παρεμβάσεις της Επιτροπής —στο κανονιστικό πλαίσιο και στο πλαίσιο της εντολής 

της όσον αφορά τη συνοχή— μπορούν επίσης να έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη της αγοράς 

σε μεμονωμένα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων εκείνων με λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές.  

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν ενέπιπταν στο πεδίο του ελέγχου. 

Η Επιτροπή υποβάλλει δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό 

αρχή, σε ετήσια βάση, όπως την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 41.4 του 

δημοσιονομικού κανονισμού.  Επιπροσθέτως, η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει 

εκθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο στις 

κινητοποιημένες επενδύσεις και την απασχόληση. 

V. Για κανένα από τα εξεταζόμενα προγράμματα ο νομοθέτης δεν προβλέπει ως στόχο την

«επένδυση κεφαλαίων σε αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου ή σε τομείς δραστηριότητας

που είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι.» Η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα και τις

επενδυτικές στρατηγικές τους ως προς τους οικείους δηλωθέντες στόχους και όχι έναντι

άλλων κριτηρίων.

Η Επιτροπή εφαρμόζει μια σχετικά περιεκτική προσέγγιση για τη στήριξη της πρόσβασης 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση μέσω της αγοράς 

επιχειρηματικού κεφαλαίου. Χρησιμοποιεί ένα σύνολο μέτρων δυνάμενων να συμβάλουν, 

άμεσα ή έμμεσα, στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: κανονιστικές 

παρεμβάσεις, παρεμβάσεις μέσω επιμερισμένης διαχείρισης και προγράμματα υπό κεντρική 

διαχείριση. Τα ελεγχθέντα μέσα αποτελούν μόνο ένα υποσύνολο των εν λόγω μέτρων. 

Σημαντικό όφελος από τα συγκεκριμένα μέσα είχαν ορισμένα κράτη μέλη με λιγότερο 

ανεπτυγμένες αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

VI. Η Επιτροπή έχει αναλύσει το ενδεχόμενο παραχώρησης μέρους της απόδοσης των

επενδύσεων της ΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές. Το ενδεχόμενο αυτό αναλύθηκε κατά το στάδιο

σχεδιασμού αρκετών μέσων.

IV. Η Επιτροπή βασίστηκε σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις και σε διαθέσιμες μελέτες της

αγοράς. Τα μέσα βασίστηκαν σε διαρθρωτικούς ενσωματωμένους μηχανισμούς, ώστε να

αντιδρούν σε ενδεχόμενες μεταβολές της ικανότητας απορρόφησης.
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Μάλιστα, οι επενδύσεις που δεν είναι pari-passu ήδη επιτρέπονται ρητά για κοινωνικές 

επενδύσεις υπό το μετοχικό προϊόν του ΕΤΣΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω τη 

δυνατότητα επενδύσεων που δεν είναι pari-passu στο σκέλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για τις ΜΜΕ. 

VII. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τυχόν επένδυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 

(ΕΤαΕ) σε εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου συχνά αντιμετωπίζεται ως πράξη έγκρισης. 

Πολλές κατηγορίες επενδυτών βασίζονται στην εμπλοκή του ΕΤαΕ προκειμένου να 

επενδύσουν στην ίδια εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η δέσμευση του ΕΤαΕ 

είναι καταλυτική και συνιστά ειδική διαπραγμάτευση. Μια τέτοια φήμη μπορεί να 

διατηρηθεί μόνο με αξιολόγηση υψηλής ποιότητας και με μια διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας, οι οποίες αναπόφευκτα απαιτούν χρόνο. 

Η πολιτική κατανομής συμφωνιών του ΕΤαΕ τελούσε υπό επανεξέταση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 2018. Υποβλήθηκε στην Επιτροπή και το ΕΤαΕ δεσμεύτηκε να συζητήσει 

τυχόν επικαιροποιήσεις του συστήματος με την Επιτροπή. Το σύστημα βασίζεται σε 

αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια, τα οποία συνδυάζουν ανάλυση ποσοτικών και 

ποιοτικών παραγόντων. Η διαδικασία συντονίζεται από ανεξάρτητη υπηρεσία και όλες οι 

αποφάσεις περί κατανομής καταγράφονται δεόντως στα συστήματα του ΕΤαΕ. 

Επί του παρόντος, ολόκληρη η αγορά ταλανίζεται από το πρόβλημα «των τελικών σταδίων», 

ήτοι από δυσκολίες όσον αφορά το κλείσιμο παλιών εταιρειών. 

Συμφωνήθηκε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ολοκλήρωση των εντολών, σύμφωνα 

με τη νομική βάση. 

VIII. Όπως είχε επίσης επισημανθεί στο πλαίσιο μιας παρόμοιας παρατήρησης σχετικά με 

τον έλεγχο στις απαντήσεις της Επιτροπής στην ειδική έκθεση αριθ. 20/2017 του ΕΕΣ για τα 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσα εγγύησης δανείων και, ειδικότερα, στο σημείο 40, η 

Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να έχει παραλάβει τα δεδομένα σχετικά με το κόστος από τον 

εταίρο υλοποίησης πριν από τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις αμοιβές. 

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τις εκτιμήσεις κόστους όποτε αυτό είναι εφικτό, 

ενώ επίσης προβαίνει τακτικά σε ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του ΕΤαΕ 

προκειμένου να κατανοήσει τα έσοδα του ΕΤαΕ από τέλη και τη συμβολή τους στη συνολική 

κερδοφορία του ΕΤαΕ και, γενικότερα, συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες για τη 

συγκέντρωση περαιτέρω συναφών λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας 

των χρηματοδοτικών μέσων. Όμως, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να μην προέρχονται από 

άμεσα συγκρίσιμα μέσα. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και ελλείψει τέτοιου είδους στοιχείων, η 

Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις βάσει των 

διαθέσιμων πληροφοριών.  

Τα τέλη εκκίνησης είναι σχεδιασμένα με σκοπό ο εταίρος υλοποίησης να αποζημιώνεται για 

τις ενδελεχείς διαπραγματεύσεις που οδηγούν στη σύσταση των μέσων, για την ανάγκη 

ανάπτυξης νέων τυποποιημένων νόμιμων συμβάσεων για νέα ή αναθεωρημένα μέσα, 

δρομολόγησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσαρμογής των συστημάτων 

υποβολής εκθέσεων και ελέγχου. Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι το νομικό πλαίσιο 

που διέπει την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων έχει εξελιχθεί σημαντικά συν τω 

χρόνω (λ.χ. οι διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που διέπουν τα χρηματοδοτικά 

μέσα έχουν γίνει ιδιαίτερα σύνθετες και αναλυτικές, γεγονός που με τη σειρά του απαιτεί 

περισσότερες προσπάθειες και τεχνογνωσία από την πλευρά του εταίρου υλοποίησης). 

Συνεπώς, η καταβολή τελών εκκίνησης κρίνεται αιτιολογημένη και το ύψος τους προσήκον. 

Επιπροσθέτως, τα τέλη κινήτρου των μέσων αντιστοιχούν στους δηλωθέντες στόχους τους. 
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IX. Για τους λόγους που παρατίθενται στις απαντήσεις στις συστάσεις, η Επιτροπή δεν είναι 

σε θέση να τις αποδεχτεί όλες. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

10. Η νομοθεσία της ΕΕ ήδη περιλαμβάνει εναρμονισμένους κανόνες για ιδιωτικές εταιρίες 

με ευρωπαϊκό σήμα σε έργα που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, 

κυρίως ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (κανονισμός 345/2013 σχετικά με 

τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου), ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα 

επενδυτικά κεφάλαια (κανονισμός 2015/760 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα 

επενδυτικά κεφάλαια) και τα ευρωπαϊκά ταμεία που επενδύουν στην κοινωνική 

επιχειρηματικότητα (κανονισμός 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας). Οι κανονισμοί προβλέπουν τον εύκολο προσδιορισμό των 

ευρωπαϊκών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου βάσει καθορισμένων κοινών 

χαρακτηριστικών και, συνεπώς, διευκολύνουν τους διαχειριστές εναλλακτικών επενδυτικών 

κεφαλαίων, τους επενδυτές και τις εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις να 

αναγνωρίζουν τα εν λόγω κεφάλαια ως εν δυνάμει επενδυτικά μέσα, επενδυτικούς στόχους ή 

θεσμικούς επενδυτές, αντίστοιχα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 

(ΕΑΚΑΑ) έχει αναλάβει καθήκοντα που επίσης προάγουν τη σύγκλιση. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να επισημανθεί ότι στα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνονται και άλλοι 

δημόσιοι φορείς, πέραν της ΕΕ. Το ποσοστό των αναθεωρημένων εντολών της ΕΕ στη 

συνολική συγκέντρωση κεφαλαίων ανήλθε σε περίπου 1,9 % το 2018. 

Πλαίσιο 2. Όπως καταδεικνύεται από τις τρέχουσες αποτιμήσεις, τα επενδυτικά 

χαρτοφυλάκια είναι πιθανόν να είναι συνολικά επικερδή και, συνεπώς, παρέχουν έναν 

αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων πολιτικής. Τα μέσα επιχειρηματικού 

κεφαλαίου έχουν στηρίξει κεφάλαια που παρείχαν πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε 

εκατοντάδες καινοτόμες εταιρείες που βρίσκονταν σε ζωτικό στάδιο της ανάπτυξής τους, 

μεταξύ αυτών, μείζονες δημιουργοί ρηξικέλευθης καινοτομίας όπως το Skype, το Spotify ή 

νεοφυείς επιχειρήσεις που ανέπτυξαν προϊόντα με βάση το γραφένιο, για το οποίο 

απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2010. 

17. Κινητήριος μοχλός για την αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται στα εν λόγω 

μέσα ήταν το γεγονός ότι, κατόπιν της πιλοτικής εφαρμογής τους, στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα μέσα αυτά έχουν αναχθεί σε 

καθιερωμένο μηχανισμό στήριξης. Επιπλέον, το ΕΤΣΕ προχώρησε σε σημαντική αύξηση της 

στήριξης ως μηχανισμού προώθησης των επενδύσεων στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης. 

                                                      
1 InvestEurope, 2018 European Private Equity Activity. https://www.investeurope.eu/media/811517/invest-europe-2018-

european-private-equity-activity.pdf. 

12. Η εξέλιξη της συγκέντρωσης κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από το 2007 

παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του InvestEurope
1
, το 

μερίδιο του Δημοσίου στη χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου αυξήθηκε 

από το 2007, κορυφώθηκε το 2011 σε ποσοστό 34,7 %, και, στη συνέχεια, ήταν ιδιαίτερα 

ευμετάβλητο, σημειώνοντας αυξομειώσεις έως το 2018 που διαμορφώθηκε στο 18 %. 

https://www.investeurope.eu/media/811517/invest-europe-2018-european-private-equity-activity.pdf.
https://www.investeurope.eu/media/811517/invest-europe-2018-european-private-equity-activity.pdf.
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18. Πέραν της ικανοποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, η χορήγηση βασίζεται στην 

επαλήθευση της συνεκτικότητας των πολιτικών και στην εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας 

που επιτυγχάνεται με τη στήριξη του εκάστοτε μέσου —ήτοι αν δεν παρέχεται προστιθέμενη 

αξία, η επένδυση δεν θα υλοποιηθεί. 

20. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, πράγματι, ποσά ύψους έως και 343 εκατ. EUR διατίθενται 

για επενδύσεις σε οργανισμούς επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών (fund-of-funds), 

αλλά οι εν λόγω πόροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αυτόματα για άλλους τύπους 

επενδύσεων δυνάμει των μηχανισμών σε περίπτωση μη υλοποίησης των επενδύσεων σε 

οργανισμούς επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών. 

23. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ο συναφής ρόλος του ΕΤαΕ στην ευρωπαϊκή αγορά 

επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

Τα κονδύλια 1,4 δισ. EUR που δεσμεύτηκαν από το ΕΤαΕ το 2018 θα πρέπει να συγκριθούν 

με το συνολικά συγκεντρωθέν ποσό ύψους 11,4 δισ. EUR το 2018 για το επιχειρηματικό 

κεφάλαιο στην ΕΕ. Συνεπώς, το 2018 το ΕΤαΕ κάλυψε ποσοστό 12 % της συγκέντρωσης 

κεφαλαίων στην ΕΕ στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Επιπροσθέτως, το ΕΤαΕ 

χρησιμοποιεί πολλές εντολές για την εν λόγω δραστηριότητα, περιλαμβανομένων εμπορικών 

εντολών και ίδιων πόρων του ΕΤαΕ. Οι επενδύσεις που το ΕΤαΕ διοχετεύει στην αγορά με 

τη στήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 1,9 % του συνόλου 

της συγκέντρωσης επιχειρηματικού κεφαλαίου στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι εντολές που 

στηρίζονται από την ΕΕ πρέπει να επικεντρώνονται σε ελλείψεις της αγοράς που χρήζουν 

περισσότερο δημόσιας στήριξης. 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30. Κοινή απάντηση στα σημεία 30 έως 36: 

Η Επιτροπή διενεργεί εκ των προτέρων ποσοτικές εκτιμήσεις σχετικά με τις ανάγκες της 

αγοράς  και, το κυριότερο, με τα χρηματοδοτικά κενά  και την ικανότητα απορρόφησης, 

βασιζόμενη στη βέλτιστη δυνατή γνώση της αγοράς που επιτυγχάνεται χάρη σε τυπικές 

στατιστικές τεχνικές και διαθέσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυροί 

περιορισμοί όσον αφορά τα δεδομένα λόγω της ίδιας της φύσης της χρηματοδότησης 

επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς η εκδότρια δεν δημοσιεύει ιδιωτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις προοπτικές της επιχείρησης και την οικονομική φερεγγυότητά της. 

Απουσία αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι έρευνες και οι 

ποιοτικές αναλύσεις συνιστούν έγκυρη μέθοδο για την εκτίμηση των ελλείψεων στην αγορά.  

Βάσει παρόμοιας προσέγγισης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει: «Εν κατακλείδι, η 

Ευρώπη πάσχει από προσφορά περιορισμένης ποσότητας, ήτοι από χαμηλή συγκέντρωση 

κεφαλαίων από ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές. Επιπλέον, η Ευρώπη πάσχει από προσφορά 

χαμηλής ποιότητας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στον χαμηλό αριθμό ειδικευμένων, 

έμπειρων και ευμεγέθων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Είναι προφανές ότι τα 

προβλήματα αυτά είναι αλληλένδετα: η υψηλότερη ποιότητα εταιρειών επιχειρηματικού 

κεφαλαίου θα προσέλκυε θεσμικούς επενδυτές και θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ποσότητα 

επιχειρηματικού κεφαλαίου.» [Πηγή: «Potential of Venture Capital in the European Union» 

(«Το δυναμικό του επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση»), Γενική 

Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2012] 
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Όλα σχεδόν τα έγγραφα της Επιτροπής για το ζήτημα αυτό αναγνωρίζουν την ύπαρξη 

χρηματοδοτικού κενού για τις ΜΜΕ (περιλαμβανομένου του επιχειρηματικού κεφαλαίου), 

γεγονός που σημαίνει ότι στην ΕΕ η προσφορά επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ανεπαρκής. 

33. Η Επιτροπή βασίστηκε σε μελέτες της αγοράς. Αρκετές μελέτες τεκμηρίωσαν το 

επενδυτικό κενό, τόσο εντός (λ.χ. Buti 2014a
2
 και 2014b

3
), όσο και εκτός της Επιτροπής (λ.χ. 

Barkbu και άλλοι 2015
4
 και ΕΤΕπ 2013

5
). Το κενό εκφράζεται σε λειτουργικούς όρους σε 

εσωτερικά έγγραφα. Όσον αφορά τα κενά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κεφαλαίου 

για ΜΜΕ, υπήρχαν διαθέσιμες μελέτες που βασίζονται σε δεδομένα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EVCA) και του 

InvestEurope (λ.χ. ESRI 2014
6
 ή Lopez de Silanes και άλλοι 2015

7
), που παρουσιάζουν τόσο 

τα κενά όσο και την ελλιπή ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

36. Ο κίνδυνος μη απορρόφησης των κονδυλίων αντιμετωπίζεται διαρθρωτικά: όλα τα μέσα 

λαμβάνουν χρηματοδότηση που δεν είναι σταθερή, αλλά έχει ανώτατα όρια και διαθέτει 

ενσωματωμένη ευελιξία όσον αφορά την επαναδιάθεση σε άλλες δράσεις. Επιπροσθέτως, τα 

πέντε από τα έξι εξετασθέντα μέσα εξαρτώνται άμεσα από τις ετήσιες δημοσιονομικές 

συνεισφορές και το μέγεθός τους μπορεί να ρυθμιστεί. Συνεπώς, σε περίπτωση πλήρους 

αντιμετώπισης των ελλείψεων της αγοράς, δεν θα παρέχονταν περαιτέρω πόροι στους 

μηχανισμούς. Ως εκ τούτου, μέχρι τούδε, η Επιτροπή διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό 

αποτελεσματικά. 

Πλαίσιο 3. Η μελέτη του 2011 βασιζόταν στην κατάσταση της αγοράς το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Καθώς το μέγεθος της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει έκτοτε 

υπερδιπλασιαστεί, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης 

ενδέχεται να μην ισχύουν πλήρως στη σημερινή πραγματικότητα. Η μελέτη δεν μπόρεσε να 

προβλέψει τις εξελίξεις στην αγορά και, όπως αποδεικνύεται από τα πρόσφατα επιτεύγματα, 

οι εντολές της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα όσον αφορά την εκτέλεση 

των προϋπολογισμών που διατίθενται σε παρεμβάσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου. Το 2018 

το μερίδιο των ελεγχθέντων παρεμβάσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου επί της συνολικής 

συγκέντρωσης κεφαλαίων στην ΕΕ ανερχόταν σε ποσοστό 1,9 %. 

                                                      
2   Marco Buti και Philipp Mohl: «Lacklustre investment in the Eurozone: Is there a puzzle?» («Υποτονικές επενδύσεις στην 

Ευρωζώνη: Υπάρχει γρίφος;») Vox, Ιούνιος 2014. https://voxeu.org/article/raising-investment-eurozone  

3   Marco Buti: «Lacklustre investment in the Eurozone: The policy response» («Υποτονικές επενδύσεις στην Ευρωζώνη: η 

αντίδραση της πολιτικής») Vox, Δεκέμβριος 2014. https://voxeu.org/article/lacklustre-investment-eurozone-policy-

response  
4   Bergljot B. Barkbu, Pelin Berkmen, Pavel Lukyantsau, Sergejs Saksonovs και Hanni Schoelermann: «Investment in the 

Euro Area: Why Has It Been Weak?» («Επενδύσεις στην ευρωζώνη: Γιατί είναι υποτονικές;») Έγγραφο εργασίας του 

ΔΝΤ αριθ. 15/32, 19 Φεβρουαρίου 2015. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Investment-in-the-

Euro-Area-Why-Has-It-Been-Weak-42717  

5   EIB: Investment and Investment Finance in Europe 2013 («ΕΤΕπ: Επενδύσεις και χρηματοδότηση των επενδύσεων στην 

Ευρώπη 2013»), 14 Νοεμβρίου 2013. https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/investment-and-investment-

finance-in-europe.htm  
6   ESRI: Access to External Financing and Firm Growth (ESRI: Πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση και ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων). Βασική μελέτη για την έκθεση του 2014 σχετικά με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, Μάιος 2014. 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjY_475pujeAhVQKuwKHTn6

AI4QFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F8786%2Fattachments%2

F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2SPzw1L4aRoQVrA_MZ19Y8 
7   Florencio Lopez de Silanes Molina, Joseph McCahery, Dirk Schoenmaker και Dragana Stanisic: The European Capital 

Markets Study. Estimating the Financing Gaps of SMEs. (Μελέτη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Εκτίμηση των κενών 

χρηματοδότησης των ΜΜΕ.) Έκθεση χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Οικονομικών των Κάτω Χωρών και την 

ΕΤΑΑ, Ιούλιος 2015. https://web.archive.org/web/20161213054417/http:/www.dsf.nl/wp-

content/uploads/2015/09/European-Capital-Markets-Study_2015_FINAL-15-7.pdf  

https://voxeu.org/article/raising-investment-eurozone
https://voxeu.org/article/lacklustre-investment-eurozone-policy-response
https://voxeu.org/article/lacklustre-investment-eurozone-policy-response
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Investment-in-the-Euro-Area-Why-Has-It-Been-Weak-42717
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Investment-in-the-Euro-Area-Why-Has-It-Been-Weak-42717
https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/investment-and-investment-finance-in-europe.htm
https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/investment-and-investment-finance-in-europe.htm
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjY_475pujeAhVQKuwKHTn6AI4QFjABegQIAxAC&url=https://ec.europa.eu/docsroom/documents/8786/attachments/1/translations/en/renditions/pdf&usg=AOvVaw2SPzw1L4aRoQVrA_MZ19Y8
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjY_475pujeAhVQKuwKHTn6AI4QFjABegQIAxAC&url=https://ec.europa.eu/docsroom/documents/8786/attachments/1/translations/en/renditions/pdf&usg=AOvVaw2SPzw1L4aRoQVrA_MZ19Y8
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjY_475pujeAhVQKuwKHTn6AI4QFjABegQIAxAC&url=https://ec.europa.eu/docsroom/documents/8786/attachments/1/translations/en/renditions/pdf&usg=AOvVaw2SPzw1L4aRoQVrA_MZ19Y8
https://web.archive.org/web/20161213054417/http:/www.dsf.nl/wp-content/uploads/2015/09/European-Capital-Markets-Study_2015_FINAL-15-7.pdf
https://web.archive.org/web/20161213054417/http:/www.dsf.nl/wp-content/uploads/2015/09/European-Capital-Markets-Study_2015_FINAL-15-7.pdf
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38. Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι i) οι οικονομικές επιπτώσεις και ο αντίκτυπος 

στην απασχόληση (όσον αφορά τα μέσα από το 2007 και μετά) καλύπτονται επαρκώς στις 

εκθέσεις που έχει εκπονήσει το ΕΤαΕ, και ότι ii) όπως είναι φυσικό, οι μελέτες δεν ανέλυαν 

πρωτίστως τον αντίκτυπο στον κλάδο του επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς για τους 

ελεγχθέντες μηχανισμούς η ανάπτυξη της αγοράς ή ο αντίκτυπος στον κλάδο συχνά δεν 

αποτελούσαν καν στόχο, ενώ για άλλους μηχανισμούς αποτελούσαν μόνο παρεπόμενο 

στόχο. 

Ακόμη και αν η Επιτροπή μπορούσε να ασκήσει επιρροή στο χρονοδιάγραμμά τους, είναι 

σαφές ότι υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ της χρησιμότητας και της διαθεσιμότητας 

ολοκληρωμένων στοιχείων. Για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις μιας 

αξιολόγησης, τα αποτελέσματα πρέπει να γνωστοποιηθούν πριν από τον σχεδιασμό του νέου 

προγράμματος. Τυχόν αξιολόγηση σε μεταγενέστερο χρόνο μπορεί να βασίζεται σε 

περισσότερα στοιχεία, αλλά τότε θα είναι πολύ αργά για να ληφθεί υπόψη στο επόμενο 

πρόγραμμα. 

40. Δεύτερη περίπτωση: Τα χρηματοδοτικά μέσα του μηχανισμού υψηλής ανάπτυξης και 

καινοτομίας για τις ΜΜΕ (GIF) αποτελούσαν ένα μόνο σκέλος του προγράμματος-πλαισίου 

για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Το χρονοδιάγραμμα διενέργειας των 

αξιολογήσεων προβλεπόταν στο νομική βάση και, ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα της 

αξιολόγησης δεν θα μπορούσε να αλλάξει. 

41. Οι ποιοτικές μέθοδοι, οι συνεντεύξεις και οι έρευνες είναι συναφής πηγή πληροφοριών, 

ιδίως όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα εκτενή και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον, πιο 

πρόσφατα, από το 2015 και έκτοτε, το ΕΤαΕ διενεργεί εκτιμήσεις οικονομικών επιπτώσεων. 

Οι εν λόγω αναλύσεις περιλαμβάνουν επίσης το επιχειρηματικό κεφάλαιο (με τις εντολές της 

ΕΕ) και εξετάζονται προσεκτικά από την Επιτροπή. 

42. Η ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων μπορεί να διενεργηθεί λίγα χρόνια μετά το πέρας της 

χρηματοδότησης του προγράμματος, το οποίο μπορεί ενίοτε να είναι περισσότερο από δύο 

δεκαετίες μετά την έναρξή του. Τα στοιχεία σχετικά με τις θέσεις απασχόλησης που έχουν 

δημιουργηθεί και διατηρηθεί αναφέρονταν τακτικά στο πλαίσιο της τυπικής υποβολής 

εκθέσεων και μπορούν εύκολα να συγκριθούν με την εξέλιξη της απασχόλησης στη 

συνολική οικονομία. 

43. Η αναφορά του ΕΕΣ στα σχέδια VICO ως παραδείγματα αξιολόγησης προγραμμάτων 

επιβεβαιώνει τη θέση της Επιτροπής για εξισορρόπηση μεταξύ έγκαιρης διάθεσης και 

πληρότητας των εκ των υστέρων αξιολογήσεων. Πράγματι, τα σχέδια VICO υλοποιήθηκαν 

από ένα δίκτυο εννέα πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων εντός τριών ετών, εγχείρημα 

που μετά βίας αποτελεί πρότυπο για έγκαιρες και ειδικές αξιολογήσεις μεμονωμένων 

προγραμμάτων. Το κυριότερο, τα σχέδια VICO δεν είναι αξιολογήσεις συγκεκριμένων 

προγραμμάτων που αναπτύσσονται συν τω χρόνω. Αντιθέτως, απλώς συγκρίνουν ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα εταιρειών που χρηματοδοτούνται με επιχειρηματικά κεφάλαια και 

εταιρειών που χρηματοδοτούνται με μη επιχειρηματικά κεφάλαια, και, από τις πρώτες, 

εξετάζουν εταιρείες που χρηματοδοτούνται με δημόσια επενδυτικά κεφάλαια —ανεξαρτήτως 

με το αν είναι εθνικά, κεντρικά, διαρθρωτικά από την ΕΕ ή όχι, ανεξαρτήτως πρόσφατης 

χρηματοδότησης ή όχι, ανεξαρτήτως χρηματοδότησης από την πρωτοβουλία για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση (Α&Α), από το πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και 

την επιχειρηματικότητα, από τον μηχανισμό υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις 

39. Το χρονοδιάγραμμα των εκ των υστέρων εκθέσεων και αξιολογήσεων ορίζεται με 

σαφήνεια στην υποκείμενη νομοθεσία που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 
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ΜΜΕ (GIF) ή όχι. Ουσιαστικά, η διαφορετική αυτή οπτική εμπεριείχε τη χρήση μιας 

μεθοδολογίας η οποία δεν μπορεί να μεταφερθεί στην περίπτωση των αξιολογήσεων των 

προγραμμάτων. 

45. Παρότι δεν έχει τεθεί στόχος για τον αριθμό των εργαζομένων σε δικαιούχες εταιρείες, ο 

αντίκτυπος της παρέμβασης στις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται και διατηρούνται 

παρακολουθείται και αναφέρεται. 

Η Επιτροπή εφαρμόζει μια σχετικά περιεκτική προσέγγιση στη στήριξη της πρόσβασης των 

ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου. Χρησιμοποιεί ένα 

σύνολο μέτρων δυνάμενων να συμβάλουν, άμεσα ή έμμεσα, στη χρηματοδότηση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: κανονιστικές παρεμβάσεις, παρεμβάσεις μέσω 

επιμερισμένης διαχείρισης καθώς και προγράμματα υπό κεντρική διαχείριση. Τα ελεγχθέντα 

μέσα αποτελούν μόνο ένα υποσύνολο των εν λόγω μέτρων. Πρωταρχικός στόχος των 

παρεμβάσεων της ΕΕ ήταν η στήριξη των θέσεων απασχόλησης, της ανάπτυξης και της 

καινοτομίας και όχι η δημιουργία αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

48. Η Επιτροπή θεωρεί ήσσονος σημασίας τη χώρα όπου η εταιρεία τηρεί την έδρα της. Δεν 

παρέχουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατάλληλα κανονιστικά περιβάλλοντα για εταιρείες 

επιχειρηματικού κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό είναι εξέχουσας σημασίας για πολυκρατικές 

εταιρείες, οι οποίες συνήθως είναι εγκατεστημένες μόνο σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ, 

όπου ισχύουν ανεπτυγμένα και δοκιμασμένα νομικά πλαίσια. Τελικά, η χώρα έδρας δεν 

παρέχει συχνά σαφή ένδειξη της πραγματικής γεωγραφικής κάλυψης των επενδύσεων μιας 

εταιρείας. 

Στο πλαίσιο των ορίων πολιτικής που έχουν καθοριστεί για ένα δεδομένο χρηματοδοτικό 

μέσο, η πρόσληψη του μέσου έχει γνώμονα την αγορά. Όπως υποδεικνύει το ΕΕΣ σε 

ολόκληρη την έκταση της ανάλυσής του, η ικανότητα απορρόφησης διαδραματίζει μείζονα 

ρόλο στην υλοποίηση των μέσων. Εάν δεν λαμβάνονται ποιοτικές αιτήσεις (δηλαδή αιτήσεις 

που πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές) από λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές, τότε δεν είναι 

εφικτό να πραγματοποιηθούν επενδύσεις. Διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στα μέσα, 

καθώς οι αιτήσεις λαμβάνονται βάσει ανοιχτών προσκλήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

51. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 48. 

52. Η Επιτροπή έχει προτείνει ποικιλία μέτρων προκειμένου η διασυνοριακή κατανομή των 

επενδυτικών εταιρειών, περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού 

κεφαλαίου, να καταστεί αποδοτικότερη (απλούστερη, ταχύτερη και φθηνότερη). 

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, στόχος των εν λόγω 

πρωτοβουλιών είναι επίσης να διευκολύνουν τη διείσδυση ιδιωτικών επενδυτικών 

κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου στην Ένωση, να συμβάλουν στην περαιτέρω 

κινητοποίηση και διοχέτευση κεφαλαίων σε καινοτόμες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να 

εναρμονίσουν τις αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις και να τις καταστήσουν περισσότερο 

διάφανες και λιγότερο επαχθείς. 

47. Απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 47 και τον ανωτέρω τίτλο 

50. Όλα τα ελεγχθέντα μέσα απαιτούν γεωγραφική διαφοροποίηση και ενθαρρύνουν το 

ΕΤαΕ να λειτουργεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που σαφώς 

παρέχει κίνητρο στο ΕΤαΕ να παρεμβαίνει και σε κράτη μέλη με λιγότερο ανεπτυγμένες 

αγορές. 
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Οι στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές 

εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου εισήχθησαν το 2017 και εφαρμόζονται από την 1η 

Μαρτίου 2018 (κανονισμός 2017/1991 για την τροποποίηση του κανονισμού 345/2013). Τον 

Φεβρουάριο του 2019 η Επιτροπή ενέκρινε την περαιτέρω εξειδίκευση των εφαρμοστέων 

κανόνων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμός 2019/820) η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 11η Δεκεμβρίου 2019. 

Επιπρόσθετες πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τη διασυνοριακή κατανομή των ευρωπαϊκών 

εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου εγκρίθηκαν από τους συννομοθέτες τον Απρίλιο του 

2019 και θα τεθούν σε ισχύ τον Ιούλιο/Αύγουστο του 2019. 

Οι ως άνω νομοθετικές πρωτοβουλίες βρίσκονταν σε εκκρεμότητα κατά τη διάρκεια των 

προπαρασκευαστικών εργασιών της έρευνας του ΕΤαΕ (η έρευνα δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο 

του 2018). Επιπλέον, οι εν λόγω πρωτοβουλίες αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της 

διασυνοριακής κατανομής των ευρωπαϊκών επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου και 

στον περαιτέρω εξορθολογισμό των εφαρμοστέων κανόνων για την αντιμετώπιση των 

ανησυχιών που εγείρονται στην έρευνα του ΕΤαΕ. 

Ωστόσο, όσον αφορά τα φορολογικά συστήματα, επί του παρόντος, το φορολογικό σύστημα 

αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των κρατών μελών και οποιαδήποτε πρωτοβουλία 

προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση από το Συμβούλιο. 

54. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση επενδύσεων παρατηρείται στις ισχυρότερες οικονομίες της 

ΕΕ. Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν τις ισχυρότερες οικονομίες βάσει 

του μεριδίου τους επί του ΑΕΠ της ΕΕ για το 2017 και συνδυαστικά κάλυπταν ποσοστό 

51,4 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η κατάσταση είναι απόλυτα φυσιολογική και δεν 

υποδηλώνει υπερσυγκέντρωση στα εν λόγω κράτη μέλη. Απλώς αποτυπώνει την οικονομική 

πραγματικότητα. 

56. Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι η ανάπτυξη των λιγότερων ανεπτυγμένων 

αγορών δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο των ελεγχθέντων μηχανισμών, πλην του GIF που 

την αναφέρει μετά τον στόχο της συνεισφοράς στη σύσταση και τη χρηματοδότηση ΜΜΕ, 

ενώ ορισμένοι μηχανισμοί την αναφέρουν ως παρεπόμενο στόχο. Προϋπόθεση για την 

αιτιολόγηση της επένδυσης είναι να εξασφαλίζονται τόσο η επιλεξιμότητα μιας δεδομένης 

εντολής δυνάμει των απαιτήσεων πολιτικής όσο και τα στοιχεία επιπρόσθετης αξίας. 

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί επίσης άλλες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 

«προώθηση μιας ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου», οι οποίες δεν ήταν 

αντικείμενο του παρόντος ελέγχου. 

Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που υποστηρίχτηκαν από την ΕΕ επένδυσαν σε 

πολλά κράτη μέλη, χάρη σε μέσα επιμερισμένης διαχείρισης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίσουν να επενδύσουν τους πόρους που τους έχουν κατανεμηθεί από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω δανείων, τραπεζικών εγγυήσεων και 

μετοχικού / επιχειρηματικού κεφαλαίου. Η Επιτροπή προωθεί ενεργά τη χρήση τέτοιων 

μέσων. Κατά την περίοδο 2014-2020, ορισμένα κράτη μέλη, συγκεκριμένα η Πολωνία, η 

Ουγγαρία και η Βουλγαρία, διέθεσαν σημαντικά ποσά των χρηματοδοτήσεών τους μέσω 

ΕΤΠΑ σε μετοχικό / επιχειρηματικό κεφάλαιο (περίπου 1,2 δισ., 480 εκατ. και 

340 εκατ. EUR αντίστοιχα). 

Επιπροσθέτως, ως παράδειγμα τέτοιων επενδυτικών πρωτοβουλιών που τελούν υπό τη 

διαχείριση του ΕΤαΕ μπορούν να αναφερθούν οι οργανισμοί επενδύσεων σε μερίδια άλλων 

οργανισμών της Κεντρικής Ευρώπης (οργανισμοί επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών 

που συστάθηκαν σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές της Αυστρίας, της Τσεχικής 
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Δημοκρατίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας) και το ταμείο καινοτομίας 

της Βαλτικής (Baltic Innovation Fund). 

62. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 30-36. 

63. Η παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ στοχεύει πάντα σε όλα τα κράτη μέλη και τα κονδύλια 

πρέπει να είναι προσβάσιμα στους αιτούντες από όλα τα κράτη μέλη επί ίσοις όροις. 

64. Η Επιτροπή θεωρεί ότι επικουρικότητα ή προστιθέμενη αξία μπορούν να επιτυγχάνονται 

όταν η δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη ή αποδοτικότερη σε σχέση 

με τη δράση σε επίπεδο κρατών μελών. 

65. Πέραν της ανάγκης για διασφάλιση συνέπειας προς τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων, η Επιτροπή αποσκοπεί στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στον τομέα του 

επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

Οι πρωτοβουλίες COSME (πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις), InnovFin (Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία) και το 

ΕΤΣΕ θέτουν φιλόδοξους συνολικούς στόχους σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, όπως προκύπτει 

μέσα από τις στοχευμένες μοχλεύσεις, τους συμφωνημένους πολλαπλασιαστές ή την 

ανίχνευση του συνολικού όγκου των επενδύσεων που κινητοποιούνται. Κατά την υποβολή 

εκθέσεων για τους εν λόγω στόχους, οι επενδύσεις από το ΕΤαΕ/την ΕΤΕπ ή από 

αναπτυξιακές τράπεζες δεν θεωρούνται ιδιωτικές. 

Ωστόσο, όσον αφορά μεμονωμένες επενδύσεις, η Επιτροπή πρέπει να προβλέπει επίσης 

επενδύσεις υψηλής αξίας πολιτικών  που απαιτούν σημαντική δημόσια παρέμβαση και δεν 

μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο όγκο ιδιωτικών πόρων. Επί παραδείγματι, τα ταμεία 

κοινωνικού αντίκτυπου ή άλλα ταμεία αντίκτυπου, οι εταιρείες μεταφοράς τεχνολογίας ή οι 

εταιρείες που επικεντρώνονται στα στάδια αρχικής ώθησης και εκκίνησης του εταιρικού 

κύκλου ζωής χρήζουν περισσότερης δημόσιας παρέμβασης σε σχέση με μεγάλες ιδιωτικές 

εταιρείες μετοχικού κεφαλαίου που επικεντρώνονται στα στάδια επέκτασης. Για τον λόγο 

αυτό, δεν έχουν καθοριστεί άλλες απαιτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 

για μεμονωμένες επενδύσεις. 

66. Η Επιτροπή δεν έθεσε στόχους για την κερδοφορία, καθώς τα μέσα είναι 

προσανατολισμένα κυρίως σε στόχους πολιτικής και όχι στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας 

και είναι συμπληρωματικά σε άλλα μέσα, τα οποία επιδιώκουν οικονομική απόδοση. Όμως, 

ακόμη και αν επικεντρώνονται στη απόδοση πολιτικών, τα ελεγχθέντα μέσα αποσκοπούν 

επίσης στη δημιουργία οικονομικού κέρδους, σύμφωνα με εκθέσεις του ΕΤαΕ, και πράγματι 

επενδύουν σε κεφάλαια που προσελκύουν ιδιώτες επενδυτές. Ενώ, σύμφωνα με την 

αξιολόγηση της Επιτροπής, η αρχή pari-passu αποδείχτηκε ότι επαρκεί για το μεγαλύτερο 

μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας, η Επιτροπή ήδη προβλέπει επενδύσεις που δεν είναι 

pari-passu για την ειδική περίπτωση των κοινωνικών επενδύσεων. 

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη ότι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών είναι εφικτή 

μόνο με την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Παρόλο που οι ιδιώτες επενδυτές θα αναζητήσουν 

θετικές αποδόσεις, ενδέχεται να έχουν ως γνώμονα παράγοντες άλλους από την επιδίωξη 

«υψηλών αποδόσεων», λ.χ. τη γεωγραφική διαφοροποίηση εντός της κατηγορίας στοιχείων 

του ενεργητικού, την αναζήτηση των πιο πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, την 

επιχειρηματική φιλανθρωπία, τις κοινωνικές επενδύσεις, κ.λπ. 
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Αυτό σημαίνει ότι, συνολικά, οι επενδύσεις θα μπορούσαν ακόμη και να αποφέρουν κέρδος 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και ταυτόχρονα να επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών, να 

στηρίξουν θέσεις απασχόλησης σε καινοτόμες επιχειρήσεις και να κινητοποιήσουν τις 

ιδιωτικές επενδύσεις. 

68. Η Επιτροπή αξιολόγησε το ενδεχόμενο απόκλισης από την αρχή pari-passu. Μάλιστα, η 

Επιτροπή ήδη προβλέπει επενδύσεις που δεν είναι pari-passu για κοινωνικές επενδύσεις στο 

πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ. Η δυνατότητα αυτή εισήχθη στη συμφωνία 

ΕΤΣΕ βάσει απόφασης της Επιτροπής. Επιπλέον, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα 

επενδύσεων που δεν είναι pari-passu για το σκέλος για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ. 

69. Βλέπε απάντηση στο σημείο 68. 

73. Οι απόψεις ποικίλλουν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η αυτάρκεια της αγοράς 

μπορεί να ενισχυθεί από δημόσιους επενδυτές που αποχωρούν νωρίτερα από εταιρείες. 

Οι συμφωνίες σχετικά με ετερόρρυθμες εταιρείες οι οποίες υπογράφονται για τις πράξεις 

γενικά επιτρέπουν την πρόωρη αποχώρηση μεμονωμένων επενδυτών, λ.χ. μέσω 

δευτερευουσών πωλήσεων. Πρόκειται για τυπική πρακτική που είναι αποδεκτή από την 

αγορά. 

Στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας, το ΕΤαΕ αναλύει τη στρατηγική αποχώρησης έκαστης 

εταιρείας. Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή και το ΕΤαΕ σχεδίασαν μια πιο συστηματική 

αποχώρηση από διακρατήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων μέσα από πωλήσεις στη δευτερογενή 

αγορά επιτοκίων κεφαλαίων. 

75. Ως δίδαγμα που έχει αντληθεί από την εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος, 

επιτρέπονται οι διασταυρούμενες επενδύσεις για περιορισμένα ποσά. 

79. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η υποβολή επιχειρησιακών εκθέσεων από το ΕΤαΕ σχετικά 

με το μετοχικό προϊόν του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ δεν παρέχει τα απαραίτητα 

στοιχεία. Ωστόσο, μπορεί πράγματι να θεωρηθεί πολύπλοκη, λόγω του γεγονότος ότι η 

υποκείμενη πραγματικότητα είναι επίσης ιδιαίτερα πολύπλοκη. 

Τα κονδύλια ύψους 1,4 δισ. EUR που δεσμεύτηκαν από το ΕΤαΕ το 2018 θα πρέπει να 

συγκρίνονται με το συνολικά συγκεντρωθέν ποσό των 11,4 δισ. EUR για το επιχειρηματικό 

κεφάλαιο στην ΕΕ το 2018. Συνεπώς, το 2018 το ΕΤαΕ κάλυψε ποσοστό 12 % της 

συγκέντρωσης κεφαλαίων στην ΕΕ στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Επιπροσθέτως, το 

ΕΤαΕ χρησιμοποιεί πολλές εντολές για την εν λόγω δραστηριότητα, περιλαμβανομένων 

εντολών εμπορικής φύσεως και ίδιων πόρων του ΕΤαΕ. Τα 214 δισ. EUR που το ΕΤαΕ 

διοχέτευσε στην αγορά το 2018 με τη στήριξη των ελεγχθέντων μέσων αντιστοιχούν σε 

ποσοστό μόλις 1,9 % του συνόλου της συγκέντρωσης επιχειρηματικού κεφαλαίου στην ΕΕ. 

Ως εκ τούτου, οι εντολές που υποστηρίζονται από την ΕΕ πρέπει να επικεντρώνονται σε 

ελλείψεις της αγοράς που χρήζουν περισσότερο δημόσιας στήριξης. 

67. Είναι πολύ νωρίς για να παρασχεθούν ουσιαστικά στοιχεία για πιο πρόσφατες 

παρεμβάσεις της ΕΕ. Ωστόσο, όπως υποδεικνύουν τα στοιχεία του ΕΤαΕ, από τον Δεκέμβριο 

του 2018, τα συμμετοχικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και το μετοχικό προϊόν του σκέλους 

για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ έχουν θέσει ως στόχο την αποκόμιση κέρδους 3,6 % ετησίως. 

82. Σύμφωνα με τα στοιχεία InvestEurope, το μερίδιο κεφαλαίων από δημόσιους επενδυτές 

αυξήθηκε από το 2007, κορυφώθηκε το 2011 σε ποσοστό 34,7 % και, στη συνέχεια, 

μειώθηκε και ήταν ιδιαίτερα ευμετάβλητο, σημειώνοντας αυξομειώσεις έως το 2018. 
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84. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η επένδυση του ΕΤαΕ σε μια εταιρεία συχνά αντιμετωπίζεται 

ως πράξη έγκρισης, ως ποιοτική επισφράγιση. Πολλές κατηγορίες επενδυτών βασίζονται 

στην εμπλοκή του ΕΤαΕ προκειμένου να επενδύσουν στην ίδια εταιρεία. Συνεπώς, η 

δέσμευση του ΕΤαΕ είναι καταλυτική και συνιστά ειδική διαπραγμάτευση. Μια τέτοια φήμη 

μπορεί να διατηρηθεί μόνο με αξιολόγηση υψηλής ποιότητας και με μια διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας, οι οποίες αναπόφευκτα απαιτούν χρόνο. 

Επιπροσθέτως, η διάρκεια της διαδικασίας είναι λογικό να ποικίλλει μεταξύ των αιτούντων 

(λ.χ. στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επιλέξιμοι είναι νέοι διαχειριστές για τους 

οποίους η διαδικασία της δέουσας επιμέλειας είναι πιο πολύπλοκη σε σχέση με καταξιωμένες 

ομάδες διαχείρισης). Καθυστερήσεις μπορεί επίσης να προκύψουν λόγω της καθυστερημένης 

απάντησης ενός αιτούντος σε αιτήματα του ΕΤαΕ για πληροφορίες, παράγοντας τον οποίο το 

ΕΤαΕ δεν μπορεί να ελέγξει. 

89. Η συμπληρωματικότητα των εντολών απορρέει από άλλα κριτήρια και όχι απλώς από την 

ικανότητα στόχευσης διαφορετικών τομέων κινδύνου, ιδίως δεδομένου ότι όλες οι 

επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν να θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες. Οι 

εντολές μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται σε περιπτώσεις περιορισμών όσον αφορά τα 

επενδύσιμα ποσά, σε περιπτώσεις έλλειψης πόρων, γεωγραφικής κάλυψης, κ.λπ. 

Για κάθε επένδυση στο πλαίσιο του μηχανισμού υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις 

ΜΜΕ (GIF), η κατανομή των πόρων περιγράφηκε με σαφήνεια στο αίτημα για έγκριση που 

υπέβαλε το ΕΤαΕ στην Επιτροπή, η Επιτροπή εξέτασε προσεχτικά τον εν λόγω συνδυασμό 

και, τελικά, τον ενέκρινε ή ζήτησε τροποποιήσεις. 

Συνεπώς, το μέσο διερεύνησε τη συμπληρωματικότητα με άλλες εντολές για ποσοστό 30 % 

των επενδύσεων που προσδιόρισε το ΕΕΣ. Φαίνεται ότι για το υπολειπόμενο 70 % των 

επενδύσεων στο πλαίσιο του GIF η συμπληρωματικότητα με άλλες εντολές διασφαλίστηκε 

αυτόματα, καθώς δεν υπήρχε από κοινού επένδυση με άλλες εντολές. 

91. Το κατάλληλο επίπεδο συμπληρωματικότητας που αναφέρεται στον κανονισμό του 

ΕΤΣΕ διασφαλίζεται μέσω της πολιτικής τοποθέτησης της εντολής όσον αφορά τα κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου και των εντολών του ΕΤΣΕ, και αποτυπώνεται στη διαδικασία 

κατανομής των συμφωνιών του ΕΤαΕ. 

93. Κατά την άποψη της Επιτροπής, είναι σαφές ότι η πολιτική κατανομής των συμφωνιών 

το 2018 λαμβάνει υπόψη το επίκεντρο μεμονωμένων εντολών και επιχειρεί να εντοπίσει τη 

βέλτιστη πηγή επένδυσης για κάθε ευκαιρία. Η πολιτική υποβλήθηκε στην Επιτροπή και το 

ΕΤαΕ δεσμεύτηκε να εξετάζει τακτικά τυχόν επικαιροποιήσεις της πολιτικής με την 

Επιτροπή. 

Η επιλογή των τομέων βασίζεται κυρίως στις ανάγκες της αγοράς — λ.χ. η καινοτομία είναι 

διατομεακό χαρακτηριστικό — και άρα οι εντολές της ΕΕ δεν έχουν κάποια τομεακή 

«προτίμηση» υπό την έννοια αυτή. Η γεωγραφική κατανομή είναι το αποτέλεσμα των 

αιτήσεων που λαμβάνονται και της αξιολόγησης της καταλληλότητας της πολιτικής και της 

επιλεξιμότητας, όπου οι μεγαλύτερες και περισσότερο ανεπτυγμένες αγορές τείνουν να 

δημιουργούν περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες. 

Η πολιτική υποβλήθηκε στην Επιτροπή και το ΕΤαΕ δεσμεύτηκε να εξετάζει τακτικά τυχόν 

επικαιροποιήσεις της πολιτικής με την Επιτροπή. 

94. Η πολιτική περιγράφει τις δύο φάσεις της ανάλυσης, τόσο από άποψη ποσότητας όσο και 

ποιότητας. Επιπλέον, η πολιτική υποδεικνύει λεπτομερώς ποια είναι τα δυνητικά κριτήρια 

που πρέπει να χρησιμοποιεί το προσωπικό του ΕΤαΕ κατά την ποιοτική αξιολόγηση. 
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95. Η Επιτροπή κατανοεί από τα στοιχεία του ΕΤαΕ ότι η εκ των υστέρων δοκιμή κατέδειξε 

ότι 2 από τις 31 επενδύσεις (υπό διάφορες εντολές, όχι μόνο της ΕΕ) θα είχαν διαφορετική 

κατανομή δυνάμει της νέας πολιτικής. Ωστόσο, ακόμη και για τις δύο αυτές κατανομές, δεν 

διαπιστώθηκε παραβίαση των απαιτήσεων των εντολών και οι επενδύσεις είναι πλήρως 

επιλέξιμες δυνάμει των εντολών στις οποίες κατανεμήθηκαν. 

Οι συναφείς αναλυτικές πληροφορίες είναι εσωτερικές πληροφορίες του ΕΤαΕ. 

100. Η διάρκεια ζωής μιας εταιρείας επενδύσεων δεν τελειώνει αυτόματα. Μπορεί να 

παραταθεί αρκετές φορές με απόφαση (της πλειοψηφίας) των επενδυτών της εταιρείας. 

Δεδομένου ότι το ΕΤαΕ είναι μειονοτικός επενδυτής σε όλες τις εταιρείες στο πλαίσιο των 

υπό κεντρική διαχείριση μέσων της ΕΕ, δεν μπορεί να αποφασίσει μόνο του τη λήξη της 

διάρκειας ζωής μιας εταιρείας, τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων επενδύσεων και τη διάλυση 

του μέσου. Επιπλέον, οποιαδήποτε ενέργεια του ΕΤαΕ σε βάρος των εμπορικών 

συμφερόντων των επενδυτών της εταιρείας, θα μπορούσε να το καταστήσει νομικά υπεύθυνο 

ή να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη του. 

Παρότι οι στρατηγικές αποχώρησης δεν περιγράφηκαν με μεγάλη λεπτομέρεια σε αιτήματα 

έγκρισης των μέσων των ενισχύσεων εκκίνησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις 

Τεχνολογίες (ESU) 1998 και ESU 2001, αυτό δεν σημαίνει ότι το ΕΤαΕ δεν επέστησε 

προσοχή στο ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια της δέουσας επιμέλειας. 

Επί του παρόντος, ολόκληρη η αγορά ταλανίζεται από το πρόβλημα «των τελικών σταδίων», 

ήτοι από δυσκολίες όσον αφορά το κλείσιμο παλιών εταιρειών. 

Η Επιτροπή και το ΕΤαΕ ήδη στράφηκαν στο εν λόγω πρόβλημα αποχώρησης το 2014 και 

έλαβαν έγκαιρα μέτρα το 2015/16 για την εκποίηση των εταιρειών στο πλαίσιο του ESU. 

Ωστόσο, η αγορά δεν επέδειξε αγοραστικό ενδιαφέρον. Συμφωνήθηκε μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική για την ολοκλήρωση των εντολών, σύμφωνα με τη νομική βάση. 

101. Όπως έχει συμφωνηθεί, υπάρχει διαδικασία τερματισμού των εν λόγω εντολών, 

σύμφωνα με τη νομική βάση. Το ΕΤαΕ και η Επιτροπή έχουν ξεκινήσει προσπάθειες 

τερματισμού των εντολών για τα ESU 1998 και ESU 2001 από το 2014 και επιχείρησαν την 

πώληση χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά. Δυστυχώς, ο χρόνος υποβολής των 

προσφορών συνέπεσε με το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για έξοδο από την ΕΕ 

και, με την αβεβαιότητα που προκλήθηκε στην αγορά, δεν υποβλήθηκαν προσφορές. Άλλη 

μία απόπειρα διάθεσης των συμμετοχών έχει προγραμματιστεί για την περίοδο 2019/2020. 

103. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα υψηλότερα ποσοστά χρησιμοποιήθηκαν στα μέσα των 

ετών 1998 και 2001 που λειτούργησαν ως πιλότοι και, στη συνέχεια, το ανώτατο όριο τελών 

μειώθηκε στα μέσα επόμενων γενεών. 

Τα μέγιστα τέλη στο πλαίσιο του μετοχικού προϊόντος του σκέλους για τις ΜΜΕ του ΕΤΣΕ 

περιορίστηκαν σε 5,7 %. 

Τα τέλη εκκίνησης αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του συνολικού περιεκτικού πακέτου 

αποδοχών. Τα τέλη εκκίνησης είναι σχεδιασμένα με σκοπό να αποζημιώνουν τον εταίρο 

υλοποίησης για τις ενδελεχείς διαπραγματεύσεις που οδηγούν στη σύσταση των μέσων, για 

την ανάγκη ανάπτυξης νέων τυποποιημένων νόμιμων συμβάσεων για νέα μέσα, 

δρομολόγησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσαρμογής των συστημάτων 

106. Τα συνολικά επίπεδα τελών έχουν μειωθεί σημαντικά από τα αρχικά πιλοτικά μέσα 

μέχρι τα πιο πρόσφατα. Μάλιστα, στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

καταβάλλει τέλη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς το ΕΤαΕ αμείβεται από 

επανεισροές από το ΕΤΣΕ. 
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υποβολής εκθέσεων και ελέγχου. Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι το νομικό πλαίσιο 

που διέπει την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων έχει εξελιχθεί σημαντικά συν τω 

χρόνω (λ.χ. οι διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που διέπουν τα χρηματοδοτικά 

μέσα έχουν γίνει ιδιαίτερα σύνθετες και αναλυτικές, γεγονός που με τη σειρά του απαιτεί 

περισσότερες προσπάθειες και τεχνογνωσία από την πλευρά του εταίρου υλοποίησης). 

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί την καταβολή των τελών εκκίνησης δικαιολογημένη και το 

ύψος τους προσήκον, δεδομένου του αυξανόμενου επιπέδου των απαιτούμενων ελέγχων και 

υπολοίπων. 

107. Η Επιτροπή λαμβάνει εκτιμήσεις κόστους όποτε αυτό είναι εφικτό, ενώ προβαίνει 

επίσης τακτικά σε ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του ΕΤαΕ προκειμένου να 

κατανοήσει τα έσοδα του ΕΤαΕ από τα τέλη και τη συμβολή τους στη συνολική κερδοφορία 

του ΕΤαΕ και, γενικότερα, συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες για τη συγκέντρωση 

περαιτέρω συναφών λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας των 

χρηματοδοτικών μέσων. Ωστόσο, ακόμη και ελλείψει τέτοιων αναλυτικών στοιχείων, η 

Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις βάσει των 

διαθέσιμων πληροφοριών. 

108. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα τέλη κινήτρου των μέσων αντιστοιχούν στους 

δηλωθέντες στόχους τους. Όπως αναγνωρίζει το ΕΕΣ στη σκέψη 28, ο πρωταρχικός στόχος 

των μέσων αυτών δεν είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου, 

η οποία τίθεται ως παρεπόμενος στόχος από ορισμένα μόνο μέσα. Ως απόρροια αυτού, μόνο 

σε μερικά από τα υπό επανεξέταση μέσα προβλέπονται τέλη κινήτρου που αμείβουν το 

ΕΤαΕ για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου, λ.χ. μέσα από 

ειδικές πριμοδοτήσεις ή κίνητρα για ευρεία γεωγραφική διαφοροποίηση. 

Συνολικά και για όλα τα μέσα, είναι απολύτως ορθό το ΕΤαΕ να μην αμείβεται για κάτι που 

τα μέσα δεν υποχρεούνται να πράττουν. 

109. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα τέλη κινήτρου των μέσων αντιστοιχούν στους 

δηλωθέντες στόχους τους. Θα ήταν παράλογο η καταβολή τελών κινήτρου στο ΕΤαΕ να 

ξεκινήσει αμέσως μόλις επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι, τη στιγμή που πραγματοποιούνται 

σημαντικές δραστηριότητες για την επίτευξη των συνολικών στόχων. Συνεπώς, τα τέλη 

κινήτρου καταβάλλονται σταδιακά με την επίτευξη συμφωνηθέντων οροσήμων, καθώς το 

ΕΤαΕ εργάζεται για την επίτευξη των συνολικών στόχων. 

Επιπλέον, το επιχειρηματικό κεφάλαιο επικεντρώνεται σε εταιρείες σε τομείς με σημαντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο πρόσφατο παρελθόν, τούτο 

συνεπαγόταν σχεδόν πάντοτε επενδύσεις συνδεδεμένες με την τεχνολογία. Συνεπώς, το 

επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι κατάλληλο μόνο για περιορισμένο αριθμό τομέων 

δραστηριότητας. Ένα από τα μέσα στόχευε σε συγκεκριμένο τομέα. Όσον αφορά τα πιο 

πρόσφατα μέσα, εξετάζεται η τομεακή διαφοροποίηση στο πλαίσιο διευθυνουσών 

επιτροπών, ώστε να παρασχεθεί στρατηγική καθοδήγηση. Επιπλέον, η Επιτροπή ορίζει με 

σαφήνεια τους εξαιρούμενους τομείς οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν επενδύσεις. 

 

110. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένας στόχος όπως οι «επενδύσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου ή τομείς δραστηριότητας της ΕΕ» ήταν παρεπόμενος 

στόχος μόνο για ορισμένες εντολές, οπότε θα ήταν εύλογο να καλύπτεται από τέλη κινήτρου 

μόνο στο πλαίσιο ορισμένων εντολών. 

Η δήλωση αναφορικά με το ESU 1998 και 2001 είναι ορθή, καθώς τα εν λόγω μέσα δεν 

συμπεριλάμβαναν στους στόχους τους την επένδυση σε λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

112. Η Επιτροπή διενεργεί εκ των προτέρων ποσοτικές εκτιμήσεις σχετικά με τις ανάγκες της 

αγοράς  και, το κυριότερο, με τα χρηματοδοτικά κενά  και την ικανότητα απορρόφησης, 

βασιζόμενη στη βέλτιστη δυνατή γνώση της αγοράς που επιτυγχάνεται χάρη σε τυπικές 

στατιστικές τεχνικές και διαθέσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυροί 

περιορισμοί ως προς τα δεδομένα λόγω της μη κοινοποίησης ιδιωτικών πληροφοριών (όπως 

είναι οι επιχειρηματικές προοπτικές και η χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα μεμονωμένων 

επιχειρήσεων στις οποίες γίνονται επενδύσεις). Επίσης, τα δεδομένα της αγοράς δεν είναι 

πάντα απολύτως αξιόπιστα λόγω του μικρού μεγέθους της αγοράς επιχειρηματικού 

κεφαλαίου, γεγονός που καθιστά τις στατιστικές προβολές που βασίζονται σε πραγματικές 

συναλλαγές μη αντιπροσωπευτικές. 

113. Το χρονοδιάγραμμα των εκ των υστέρων εκθέσεων και αξιολογήσεων ορίζεται με 

σαφήνεια στην υποκείμενη νομοθεσία που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Ακόμη και αν η Επιτροπή μπορούσε να ασκήσει επιρροή στο χρονοδιάγραμμά τους, είναι 

σαφές ότι υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ της χρησιμότητας και της διαθεσιμότητας 

ολοκληρωμένων στοιχείων. H ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων αναφορικά με την 

προσθετικότητα ενός προγράμματος μπορεί να διενεργηθεί μόνο αφότου οι δικαιούχες ΜΜΕ 

αξιοποιήσουν τη χρηματοδότησή τους με ίδια κεφάλαια, όμως τότε είναι πολύ αργά για να 

αντληθούν διδάγματα για τον σχεδιασμό διάδοχων προγραμμάτων. Από την άλλη πλευρά, 

μια προτερόχρονη εκτίμηση, η οποία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τον σχεδιασμό 

διάδοχων προγραμμάτων, θα είναι αναπόφευκτα λιγότερο διορατική. 

Λεπτομέρειες σχετικά με τον αντίκτυπο στις κινητοποιημένες επενδύσεις και την 

απασχόληση περιλαμβάνονται στην υποβολή εκθέσεων για τους συγκεκριμένους 

μηχανισμούς. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή υποβάλλει δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις στην 

αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σε ετήσια βάση. 

Σύσταση 1 – Να διενεργηθούν οι αναγκαίες αναλύσεις προκειμένου να βελτιωθεί η 

αξιολόγηση των παρεμβάσεων της ΕΕ 

α) Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει το στοιχείο α) της σύστασης 1. 

Η Επιτροπή αποδέχεται την άποψη ότι η κατανομή της χρηματοδότησης για πράξεις 

επιχειρηματικού κεφαλαίου θα πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή ανάλυση των ανεπαρκειών 

της αγοράς ή των μη ικανοποιητικών επενδυτικών συνθηκών, κάθε φορά που κατατίθεται 

συναφής νομοθετική πρόταση. 

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν αποδέχεται ότι μια τέτοια ανάλυση θα περιλάμβανε απαραιτήτως 

δεδομένα ανά κράτος μέλος, τομέα δραστηριότητας ή μέγεθος της αγοράς (ικανότητα 

απορρόφησης), λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας και της μη συγκρισιμότητας των 

δεδομένων. Επομένως, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα επιλεκτικά και 

με προσοχή κατά τον καθορισμό του συνολικού κονδυλίου και θα χρησιμοποιεί διαρθρωτικά 

μέσα για την αντιμετώπιση του κινδύνου ανεπαρκούς απορρόφησης. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται το στοιχείο β) της σύστασης 1. 

Η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω τη συγκέντρωση δεδομένων για τους αξιολογητές. 

Επιπλέον, θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης αναλύσεων με αντιπαραδείγματα για 

μεμονωμένα μέσα μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον η πρακτική αυτή αποδειχτεί προσήκουσα 

και εφικτή με εύλογο κόστος. 
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Συναφή δεδομένα θα καθίστανται διαθέσιμα στους αξιολογητές κατά τον χρόνο των 

αξιολογήσεων που προβλέπεται στη συναφή νομοθεσία. 

γ) Η Επιτροπή δεν αποδέχεται το στοιχείο γ) της σύστασης 1. 

Το χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων δεν είναι απόφαση που λαμβάνεται από την 

Επιτροπή. Το χρονοδιάγραμμα ορίζεται με σαφήνεια στην υποκείμενη νομοθεσία που έχει 

εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ωστόσο, η Επιτροπή, πέραν των επίσημων αξιολογήσεων, λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα που 

έχουν αντληθεί και τα αποτελέσματα προηγούμενων αποτελεσμάτων, ακόμη και δεκαετίες 

μετά την εφαρμογή τους, μέσα από τακτική ανάλυση των εκθέσεων που υποβάλλονται. 

114. Η Επιτροπή εφαρμόζει μια αρκετά περιεκτική προσέγγιση η οποία συμβάλλει στην 

ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου. Χρησιμοποιεί ένα 

σύνολο μέτρων δυνάμενων να συμβάλουν, άμεσα ή έμμεσα, στη χρηματοδότηση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: κανονιστικές παρεμβάσεις, παρεμβάσεις μέσω 

επιμερισμένης διαχείρισης καθώς και προγράμματα υπό κεντρική διαχείριση. Τα ελεγχθέντα 

μέσα αποτελούν μόνο ένα υποσύνολο των εν λόγω μέτρων. 

115. Η ισότιμη πρόσβαση στα μέσα είναι διασφαλισμένη, καθώς οι αιτήσεις λαμβάνονται 

βάσει ανοιχτών προσκλήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Συνεπώς, παρέχονται 

επενδύσεις σε όλες τις επιλέξιμες προτάσεις, ανεξαρτήτως της αγοράς από την οποία 

προέρχονται. Επιπλέον, μέσω των τελών κινήτρου, το ΕΤαΕ κινητοποιείται ώστε να 

επιτυγχάνει όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική κατανομή της στήριξης. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα μέσα της ΕΕ για επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν 

βασίζονται στη ζήτηση, με την έννοια ότι το ΕΤαΕ θα ανταποκρινόταν απλώς στη ζήτηση. 

Καταρχάς, όλες οι επενδύσεις πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας μιας 

δεδομένης εντολής (λ.χ. πρέπει να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα των πολιτικών). Επιπλέον, 

όλες οι επενδύσεις ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται στην εκτίμηση της 

προστιθέμενης αξίας που επιτυγχάνεται με τη στήριξη του εκάστοτε μέσου — ήτοι αν δεν 

παρέχεται προστιθέμενη αξία, η επένδυση δεν θα υλοποιηθεί. 

Οι διευθύνουσες επιτροπές για τα τρέχοντα μέσα παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση στο 

ΕΤαΕ όσον αφορά τη γεωγραφική και τομεακή κατανομή. Επίσης, όλα τα μέσα έχουν σαφείς 

κανόνες για τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές που δεν περιλαμβάνονται (λ.χ. 

δικαιοδοσίες που δεν συνεργάζονται με την ΕΕ σε φορολογικά θέματα). 

116. Η Επιτροπή δεν έθεσε στόχους για την κερδοφορία, καθώς τα μέσα είναι 

προσανατολισμένα κυρίως σε στόχους πολιτικής και όχι στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας 

και είναι συμπληρωματικά σε άλλα μέσα, τα οποία επιδιώκουν οικονομική απόδοση. Όμως, 

ακόμη και αν επικεντρώνονται στη απόδοση της πολιτικής, τα ελεγχθέντα μέσα αποσκοπούν 

επίσης στην αποκόμιση οικονομικού οφέλους, σύμφωνα με εκθέσεις του ΕΤαΕ, και πράγματι 

επενδύουν σε κεφάλαια που προσελκύουν ιδιώτες επενδυτές. Ενώ, σύμφωνα με την 

αξιολόγηση της Επιτροπής, η αρχή pari-passu αποδείχτηκε επαρκής για το μεγαλύτερο μέρος 

της επενδυτικής δραστηριότητας, ήδη η Επιτροπή προβλέπει πλέον επενδύσεις που δεν είναι 

pari-passu, στην ειδική περίπτωση των κοινωνικών επενδύσεων. 

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη ότι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών είναι εφικτή 

μόνο με την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Παρόλο που οι ιδιώτες επενδυτές θα αναζητήσουν 

θετικές αποδόσεις, ενδέχεται να έχουν ως γνώμονα παράγοντες άλλους από την επιδίωξη 

«υψηλών αποδόσεων», λ.χ. τη γεωγραφική διαφοροποίηση εντός της κατηγορίας στοιχείων 

του ενεργητικού, την αναζήτηση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, την 

επιχειρηματική φιλανθρωπία, τις κοινωνικές επενδύσεις, κ.λπ. 
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Σύσταση 2 – Να αναπτυχθεί ολοκληρωμένη επενδυτική στρατηγική 

α) Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει το στοιχείο α) της σύστασης 2. 

Η Επιτροπή λαμβάνει ευρύ φάσμα συγκεκριμένων μέτρων για τη στήριξη επενδύσεων σε 

ολόκληρη την ΕΕ τόσο μέσω του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών όσο και 

μέσω της υπηρεσίας στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

Επιπροσθέτως, τα μέσα υπό επιμερισμένη διαχείριση μπορούν να αναλαμβάνουν επενδύσεις 

σε κράτη μέλη με λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διερευνά τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων. 

 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει το στοιχείο β) της σύστασης 2. 

Η Επιτροπή συμφωνεί με το ΕΕΣ ότι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών είναι μείζονος 

σημασίας για την ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει 

ήδη θέσει φιλόδοξους στόχους για την προσέλκυση επενδυτών σε επίπεδο εντολών, όπως 

αποδεικνύεται από τη μόχλευση και τις απαιτήσεις αναφορικά με τους πολλαπλασιαστές και 

την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις συνολικές κινητοποιημένες επενδύσεις. Η Επιτροπή θα 

εξετάσει την ενίσχυση των εν λόγω απαιτήσεων όσον αφορά τους ιδιώτες επενδυτές, κατά 

περίπτωση. 

γ) Η Επιτροπή αποδέχεται το στοιχείο γ) της σύστασης 2.  

Παρά το γεγονός ότι οι σταδιακές αποχωρήσεις είναι ήδη εφικτές δυνάμει των υφιστάμενων 

μέσων, η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω δυνατότητες σταδιακής αποχώρησης από 

χαρτοφυλάκια, ιδίως μέσω πωλήσεων σε δευτερογενείς αγορές. 

δ) Η Επιτροπή αποδέχεται το στοιχείο δ) της σύστασης 2 και το εφαρμόζει ήδη.  

Η ασύμμετρη διάρθρωση κινδύνων και εισόδων ήδη επιτρέπονται ρητά για κοινωνικές 

επενδύσεις υπό το μετοχικό προϊόν του ΕΤΣΕ. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εξετάζει τον 

περαιτέρω ασύμμετρο επιμερισμό κινδύνων και εσόδων στο πλαίσιο του σκέλους για τις 

ΜΜΕ του ΕΤΣΕ.  

Επιπλέον, η εφαρμογή ασύμμετρων μοντέλων επιτρέπεται επίσης σε χρηματοδοτικά μέσα 

του ΕΤΣΕ για τη στόχευση ειδικών περιφερειακών ή τομεακών ελλείψεων της αγοράς. 

Επιπροσθέτως, η διάρκεια της διαδικασίας είναι λογικό να ποικίλλει μεταξύ των αιτούντων 

(λ.χ. στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επιλέξιμοι είναι νέοι διαχειριστές για τους 

οποίους η διαδικασία της δέουσας επιμέλειας είναι πιο πολύπλοκη σε σχέση με καταξιωμένες 

ομάδες διαχείρισης). Καθυστερήσεις μπορεί επίσης να προκύψουν λόγω άλλων, 

αντικειμενικών παραγόντων εκτός του ελέγχου του ΕΤαΕ. 

118. Η Επιτροπή ενέκρινε όλες τις επενδύσεις κατά την περίοδο 2007-2013, 

περιλαμβανομένων ενδεχόμενων συνδυασμών με άλλες εντολές, βάσει επαρκών δεδομένων 

από το ΕΤαΕ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή βασίστηκε στην πολιτική κατανομής συμφωνιών 

του ΕΤαΕ, όπως επικαιροποιήθηκε το 2018, η οποία αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που έχει 

ορίσει η Επιτροπή σχετικά με τις εντολές. Η πολιτική υποβλήθηκε στην Επιτροπή και το 

117. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η επένδυση του ΕΤαΕ σε μια εταιρεία συχνά 

αντιμετωπίζεται ως πράξη έγκρισης, ως ποιοτική επισφράγιση. Μια τέτοια φήμη μπορεί να 

διατηρηθεί μόνο με αξιολόγηση υψηλής ποιότητας και με μια διαδικασία δέουσας 

επιμέλειας, οι οποίες αναπόφευκτα απαιτούν χρόνο. 
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ΕΤαΕ δεσμεύτηκε να εξετάζει τακτικά τυχόν επικαιροποιήσεις της πολιτικής με την 

Επιτροπή. 

119. Επί του παρόντος, ολόκληρη η αγορά ταλανίζεται από ένα σημαντικό πρόβλημα που 

σχετίζεται με τα τελικά στάδια, ήτοι από δυσκολίες στο κλείσιμο παλιών εταιρειών 

επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

Συμφωνήθηκε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ολοκλήρωση των εντολών, σύμφωνα 

με τη νομική βάση. 

120. Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι οι συνολικές ανώτατες τιμές των τελών έχουν 

μειωθεί με το πέρασμα του χρόνου και τα τέλη εκκίνησης αποτελούν μόνο ένα ποσοστό των 

συνολικών καταβλητέων τελών. Επίσης, κυρίαρχη θέση μεταξύ των συνολικών τελών 

καταλαμβάνουν τα τέλη που συνδέονται με το κίνητρο. Επιπλέον, τα μέσα μπορούν να 

αποφέρουν κέρδος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Τα τέλη εκκίνησης είναι σχεδιασμένα με σκοπό να αποζημιώνουν τον εταίρο υλοποίησης για 

τις ενδελεχείς διαπραγματεύσεις που οδηγούν στη σύσταση των μέσων, για την ανάγκη 

ανάπτυξης νέων τυποποιημένων νόμιμων συμβάσεων για νέα μέσα, δρομολόγησης 

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσαρμογής των συστημάτων υποβολής 

εκθέσεων και ελέγχου. Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι το νομικό πλαίσιο που 

διέπει την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων έχει εξελιχθεί σημαντικά συν τω χρόνω 

(λ.χ. οι διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που διέπουν τα χρηματοδοτικά μέσα 

έχουν γίνει ιδιαίτερα σύνθετες και αναλυτικές, γεγονός που με τη σειρά του απαιτεί 

περισσότερες προσπάθειες και τεχνογνωσία από την πλευρά του εταίρου υλοποίησης). 

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί την καταβολή τελών εκκίνησης αιτιολογημένη. 

121. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα τέλη κινήτρου των μέσων αντιστοιχούν στους 

δηλωθέντες στόχους τους. Μόνο ορισμένα από τα μέσα είχαν θέσει ως παρεπόμενο στόχο 

την ειδική στήριξη σε λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές. Όπως αναφέρεται στη σκέψη 28 της 

παρούσας έκθεσης, κύριος στόχος των μέσων είναι η βελτίωση της πρόσβασης των 

επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Συνεπώς, είναι απολύτως ορθό ότι το ΕΤαΕ δεν αμείβεται 

για δραστηριότητες ανάπτυξης της αγοράς όταν δεν υπάρχει σχετική απαίτηση για τα μέσα. 

Σύσταση 3 — Να εξορθολογιστεί ο τρόπος με τον οποίο το ΕΤαΕ διαχειρίζεται τις 

παρεμβάσεις της ΕΕ 

α) Η Επιτροπή δεν αποδέχεται το στοιχείο α) της σύστασης 3.  

Το ΕΤαΕ εφαρμόζει ήδη μια τυποποιημένη διαδικασία έγκρισης σχεδίων. Οι διαχειριστές 

εταιρειών που βρίσκονται σε διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων υποβάλλουν αίτηση για 

χρηματοδότηση παρουσιάζοντας τις επενδυτικές στρατηγικές τους. Προκειμένου να 

καθοριστεί κατά πόσον ο διαχειριστής της εταιρείας (και η ομάδα του/της) διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρογνωσία, εμπειρία, πρόσβαση στις ροές συναλλαγών, ικανότητες 

επένδυσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων, κ.λπ. πρέπει να εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη 

και σωστή διαδικασία δέουσας επιμέλειας. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι λογικό να 

ποικίλλει μεταξύ των αιτούντων (λ.χ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ είναι 

επιλέξιμοι νέοι διαχειριστές για τους οποίους η διαδικασία της επιμέλειας είναι πιο 

πολύπλοκη σε σχέση με καταξιωμένες ομάδες διαχείρισης). Η επιλογή διαχειριστών 

κεφαλαίων και η απαιτούμενη διαδικασία δέουσας επιμέλειας πρέπει να είναι διεξοδικές 

ώστε να είναι έγκυρες, και από την άποψη της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

β) Η Επιτροπή αποδέχεται το στοιχείο β) της σύστασης 3 και το θεωρεί ήδη εφαρμοσμένο. 



 

18 
 

Μια ολοκληρωμένη πολιτική κατανομής συμφωνιών που αποσκοπεί στη διασφάλιση της 

συμπληρωματικής χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι στο ΕΤαΕ 

εφαρμόζεται από το 2018 και η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά. Το ΕΤαΕ υποχρεούται να 

εφαρμόσει την εν λόγω πολιτική στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων και δεσμεύεται 

να διαβουλεύεται με την Επιτροπή για τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις της πολιτικής. 

γ) Η Επιτροπή αποδέχεται το στοιχείο γ) της σύστασης 3. 

Η Επιτροπή αποδέχεται ότι πρέπει να προσδιοριστούν εφικτές δυνητικές επιλογές 

αποχώρησης όταν το ΕΤαΕ επενδύει σε μια εταιρεία με τη στήριξη του προϋπολογισμού της 

ΕΕ.  

δ) Η Επιτροπή δεν αποδέχεται το στοιχείο δ) της σύστασης 3. 

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ένα εξορθολογισμένο σύστημα για την αποζημίωση του ΕΤαΕ 

βασισμένο σε προσυμφωνημένα ορόσημα και στόχους επιδόσεων. Το σύστημα αυτό έχει 

βελτιωθεί συν τω χρόνω, είναι ευθυγραμμισμένο με τον δημοσιονομικό κανονισμό και 

ακολουθεί εσωτερική καθοδήγηση, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια για όλα τα 

χρηματοδοτικά μέσα. Τα συνολικά ανώτατα όρια τελών έχουν μειωθεί συν τω χρόνω.  

Η σύσταση προτείνει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία για ένα συγκεκριμένο στοιχείο 

των τελών, τα τέλη εκκίνησης, βάσει επιστροφής των δαπανών. Κάτι τέτοιο θα 

δημιουργούσε διοικητική πολυπλοκότητα και τα εξέθετε την Επιτροπή στον κίνδυνο της 

ασύμμετρης πληροφόρησης. 

Γενικότερα, η αμοιβή του ΕΤαΕ δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις δαπάνες, αλλά θα πρέπει 

να περιλαμβάνει ένα στοιχείο κινήτρου, ώστε το ΕΤαΕ να ενθαρρύνεται να επιδιώκει τους 

στόχους των μέσων. Η απαίτηση αυτή προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό. 

Επιπλέον, όπως προβλέπει το καταστατικό του, το ΕΤαΕ δεν μπορεί να χειρίζεται εντολές 

τρίτων απλά και μόνο στη βάση της απόδοσης δαπανών.  

Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάσει τη σύνδεση των τελών με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου μόνο σε περιπτώσεις όπου τα μέσα θα έχουν δηλωμένους 

στόχους και εφόσον βρεθεί κατάλληλος δείκτης. 

 

 

 

 

 

 

 

ε) Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει το στοιχείο ε) της σύστασης 3. 

Η Επιτροπή αποδέχεται ότι τα τέλη θα συνεχίσουν να συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την 

επίτευξη των στόχων επιδόσεων, οπότε οι πληρωμές επιδόσεων θα διαρθρώνονται σύμφωνα 

με τα ορόσημα που επιτυγχάνονται.  
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 Η ΕΕ χορηγεί κεφάλαια σε εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών προκειμένου να επενδύουν σε 
νεοφυείς και καινοτόμες αναδυόμενες επιχειρήσεις. Στο 
πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου εξετάσαμε έξι υπό 
κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το 
1998 και τις οποίες διαχειρίζεται το ETαΕ για λογαριασμό της 
Επιτροπής. Διαπιστώσαμε ότι, με την πάροδο του χρόνου, η 
Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει 
χωρίς να προβεί σε πλήρη εκτίμηση των αναγκών της αγοράς 
ή της ικανότητας απορρόφησης. Η επενδυτική στρατηγική 
της δεν ήταν ολοκληρωμένη και οι λιγότερο ανεπτυγμένες 
αγορές κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ελάχιστα 
ωφελήθηκαν από αυτήν. Επίσης, απαιτείται εξορθολογισμός 
και βελτίωση των διαδικασιών του ΕΤαΕ. 

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 
287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ. 
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